
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน ครั้งแรก 
   วันอังคาร ที่  11  พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา  13.3๐  น. 

ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ก้องสนั่น  ภูแสนศรี 
๒ นายชาติชาย  ทวาศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ชาติชาย  ทวาศรี 
๓ นายสมพร  ยานเพ่ิม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สมพร  ยานเพิ่ม 
๔ นางกฤษณา  วิระพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 กฤษณา  วิระพันธ์ 
๕ นายวินัย  อบมาลี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 วินัย  อบมาลี 
๖ นางรจนา  พาชิน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 รจนา  พาชิน 
๗ นายประคอง  ภูแสนศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ประคอง  ภูแสนศรี 
๘ นายนัฐวุฒิ  ญานอาสา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 นัฐวุฒิ  ญานอาสา 
๙ นางสาวปิยฉัตร  กุลจนุช สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ปิยฉัตร  กุลจนุช 

๑๐ นายอลงกรณ์  ภูมูลมี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 อลงกรณ์  ภูมูลมี 
๑๑ นางสาวพรสมบัติ  อ่อนประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 พรสมบัติ  อ่อนประสงค์ 
๑๒ นายค าไสย์  ยานเพิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ค าไสย์  ยานเพิ่ม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสมเจตน์  เต็งมงคล นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ สมเจตน์  เต็งมงคล 
๒ นางนงลักษณ์  บุญดาราช ท้องถิ่นอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ นงลักษณ์  บุญดาราช 
๓ นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน กรุงใจ  เจนวิริยะกุล 
๔ นางทัศนีย์  ปาระภา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  

รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด 
ทัศนีย์  ปาระภา 

5 นายอัศวชัย  จุฑาศรี ปลัดอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อัศวชัย  จุฑาศรี 
6 น.ส.กาญจนา  ชัยยะพุฒ ลูกจ้างโครงการพัฒนาต าบลฯ กาญจนา  ชัยยะพุฒ 
7 น.ส.ชดา  ศรีสุพัฒน์ ลูกจ้างโครงการพัฒนาต าบลฯ ชดา  ศรีสุพัฒน์ 
8 นายศราวุธ  ส าราญมล นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ศราวุธ  ส าราญมล 
9 นายบุญถึง  ยานอาษา รองนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน บุญถึง  ยานอาษา 

10 นายเดิน  บทมาตร รองนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน เดิน  บทมาตร 
11 นายสุขสันต์  ส าราญมล เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน สุขสันต์  ส าราญมล 
13 นายยงยุทธ  บุญสพ นิติกร ยงยุทธ  บุญสพ 
14 นายครรชิต  ภูแสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครรชิต  ภูแสนศรี 
15 นายพุฒ  ภูมาตนา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลภูดิน พุฒ  ภูมาตนา 

 
                                                                                                                ผู้ไม่มาประชุม..../ 



 ๒ 

ผู้ไม่มาประชุม    -ไม่มี 
 

ก่อนวาระการประชุม  
 

นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล    - นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน 
ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน (เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว)  เชิญนายสมเจตน์  เต็งมงคล  นายอ าเภอ 

เมืองกาฬสินธุ์  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  - อ่านประกาศอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
  -ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งฯ  เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศ 
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลภูดิน จ านวน 12 คน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 แล้วนั้น  เพื่อให้การ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความนัยมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ..ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และผนวก จ-3 ล าดับที่ 21 (3) ของค าสั่งจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 13288/2563  ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบ 
 อ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสว่น
ราชการประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าหน่วยงาน นายอ าเภอทุกอ าเภอ และ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติราชการ
แทน จึงก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน ได้มาประชุมสภาเทศบาล
ต าบลภูดิน ครั้งแรก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   จึง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
นายสมเจตน์  เต็งมงคล  นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  

     - ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน  อ่านประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือเป็นการแนะน า 
ตัวต่อนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์   
จังหวัดกาฬสินธุ์  ประกาศลงวันที่ 27 เมษายน 2564  ดงันี้ 
 
 
 
 

                                                                                                              ผลการเลือกตั้ง..../ 
 



 ๓ 

     -ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  ผู้ได้รับเลือกตั้ง 
    เขตเลือกตั้งที่ 1  ดังนี้ 
     ล าดับที่ 1 นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี 
     ล าดับที่ 2 นายชาติชาย  ทวาศรี   
     ล าดับที่ 3 นายสมพร  ยานเพ่ิม 
     ล าดับที่ 4 นางกฤษณา  วิระพันธ์ 
     ล าดับที่ 5 นายวินัย  อบมาลี 
     ล าดับที่ 6 นางรจนา  พาชิน 
 

       -ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  ผู้ได้รับเลือกตั้ง 
    เขตเลือกตั้งที่ 2  ดังนี้ 
     ล าดับที่ 1 นายประคอง  ภูแสนศรี 
     ล าดับที่ 2 นายนัฐวุฒิ  ญาณอาสา 
     ล าดับที่ 3 นางสาวปิยฉัตร  กุลจนุช 
     ล าดับที่ 4 นายอลงกรณ์  ภูมูลมี 
     ล าดับที่ 5 นางสาวพรสมบัติ  อ่อนประสงค์ 
     ล าดับที่ 6 นายค าไสย์  ยานเพ่ิม 
 

- ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน  ผู้ได้รับเลือกตั้ง 
    นายศราวุธ  ส าราญมล 
 

     - ขอเรียนเชิญนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  กล่าวเปิดการประชุม 
 
นายสมเจตน์  เต็งมงคล   - นายสมเจตน์  เต็งมงคล  นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  กล่าวเปิด 
นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  การประชุมและให้โอวาทแก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล    - นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน  
ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมท าหน้าที่เป็น  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุมากท่ีสุด คือ  

นายสมพร  ยานเพ่ิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1  อายุ 67 ปี  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     - น าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน กล่าวค าปฏิญาณตนว่า 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  “ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว...................................................) สมาชิกสภา 
    เทศบาลต าบลภูดิน / จะรักษาไว้ / และปฏิบัติตาม / ซึ่งรัฐธรรมนูญ / 

แห่งราชอาณาจักรไทย / ทั้งจะซ่ือสัตย์สุจริต / และปฏิบัติหน้าที่ /  
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” 

     - กล่าวขอบคุณนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ที่ให้เกียรติเดินทาง 
มาเปิดการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  ครั้งแรก  และด าเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

    
                                                                                                         ระเบียบวาระท่ี ๑...../ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     - ไม่มี - 
 
ระเบียบวารที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
     - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑  การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน   

    - นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  
ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกประธานสภาเทศบาล  ดังนี้ 

  1) ประธานสภาชั่วคราว  ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
  2) ประธานสภาชั่วคราว รายงานผลการเลือกประธานสภา  

ต่อนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ได้รับมอบอ านาจลงนามแต่งตั้งประธานสภา   
(เสนอในที่ประชุมสภาฯ) เมื่อนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  มีค าสั่งแต่งตั้ง
ประธานสภาแล้ว ให้ประธานสภาชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

  3) ปลัดเทศบาล  อ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาให้ที่ประชุมทราบ  
และเชิญประธานสภาขึ้นท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
 กฎหมาย/ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 8 ก าหนดว่า  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคน มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็น 
ผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง 
ไดเ้พียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน 
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ 
หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย 
คนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ 
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน 
สูงสุดเท่ากัน  

  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน 
ช่วยตรวจนับคะแนน  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการ 
ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  
หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง  
แล้วให้จัดท าบัตรสลาก  ชนิด  สี  และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับ 

 
 
 

                                                                                                             จ านวนผู้ได้รับ..../ 



 ๕ 

จ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า  “ได้รับเลือกเป็น 
ประธานสภาท้องถิ่น”  เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า  “ไม่ได้รับเลือก 
เป็นประธานสภาท้องถิ่น”   
 ข้อ 9 ก าหนดว่า  ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุม

สภาท้องถิ่นครั้งแรก ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อมีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป  

ข้อ 10 ก าหนดว่า  ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีมติเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว 
(2) ส าหรับเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา

เทศบาล  
(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อนายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ข้อ 39 ก าหนดว่า  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น  ให้น าความในข้อ 63 

วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียก
มือขึ้นพ้นศรีษะ 

ข้อ 63 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า  สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าว
ถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือพ้นศรีษะ  เมื่อประธานสภาท้องถิ่น
อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว  ณ  ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้อง
กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น  

 
     -การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเลือกเป็นประธานสภา  
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)  เทศบาลต าบลภูดิน  โดยให้มีผู้เสนอ 1 คน และมีผู้รับรอง 2 คน  
      
นายชาติชาย  ทวาศรี   -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอนายสมพร  ยานเพ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1  
    เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
  
นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี   -ผมนายก้องสนั่น  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายวินัย  อบมาลี   -ผมนายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)   
 
                                                                                                                 ที่ประชุม..../ 



 ๖ 

ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ข้อ 14 ก าหนดว่า  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา 

ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ 1 คน ให้ถือ 
ว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 
- (พักการประชุมเสนอค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน) 

 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล    - อ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
เลขานุการสภาฯ     - ค าสั่งอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 936/๒๕๖๔  เรื่อง แต่งตั้งประธาน 

สภาเทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามท่ีสมาชิก 
สภาเทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ด าเนินการ 
เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน  
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖๔ และท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ 
นายสมพร  ยานเพิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1 เป็นประธานสภา 
เทศบาลต าบลภูดิน นั้น  เพื่อให้การด าเนินกิจการของสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล  และเพ่ือให้การด าเนิน 
กิจการของสภาเทศบาลต าบลภูดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจ 
ตามความนัยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ประกอบข้อ ๙ ของระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และผนวก จ-๓ ล าดับที่ ๒๑ (๑) ของค าสั่งจังหวัด 
กาฬสินธุ์ ที่ 13288/2563  ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง การมอบ 
อ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสว่น 
ราชการประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าหน่วยงาน  นายอ าเภอทุกอ าเภอ และ 
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติราชการ 
แทน  จึงแต่งตั้ง  นายสมพร  ยานเพิ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เป็น 
ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
ตามมติของสภาเทศบาลต าบลภูดิน ต่อไป  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  11 พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  นายสมเจตน์   
เต็งมงคล  นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
กาฬสินธุ์    
 -ประธานชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง (ระเบียบฯ ข้อ 10)  
 

 - เชิญประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง 
ขึ้นท าหน้าทีป่ระธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

 
                                                                                     ๓.๒ การเลือกรองประธานสภา..../ 

 



 ๗ 

    ๓.๒  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน  
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ข้อ 11 ก าหนดว่า  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เมื่อมปีระธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น   

เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้  
 (1) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
 (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับ 
ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและ 
มีก าหนดกี่วัน  
 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสภาประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
 การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
 ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น   
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และ
นายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เลือก 

     ข้อ 12 ก าหนดว่า วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความ 
ในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

     -ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน ด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้ผมได้ท าหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน   

- การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน ขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเลือกเป็นรองประธานสภา เทศบาลต าบลภูดิน  
โดยให้มีผู้เสนอ 1 คน และมีผู้รับรอง 2 คน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
ชื่อพร้อมผู้รับรอง 

 
นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี   -ผมนายก้องสนั่น  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอนายวินัย  อบมาลี  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
  
 

                                                                                                              นายชาติชาย..../ 
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นายชาติชาย  ทวาศรี   -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
  
นางกฤษณา  วิระพันธ์   -ดิฉันนางกฤษณา  วิระพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล    - สรุปการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน  นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี  เสนอ  นายวินัย  อบมาลี   ผู้รับรอง  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ได้แก่นายชาติ ทวาศรี  และนางฤษณา  วิระพันธ์  
     - ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเพ่ิม  

- ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ระเบียบฯ ข้อ 14)   

 
มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติให้  นายวินัย  อบมาลี  เป็นรองประธานสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน 
 
    ๓.๓  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน     
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    - การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน ขอให้สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเลือกเป็นรองประธานสภา เทศบาลต าบล 

ภูดิน  โดยให้มีผู้เสนอ 1 คน และมีผู้รับรอง 2 คน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอชื่อพร้อมผู้รับรอง  เช่นเดิม 
 

นายชาติชาย  ทวาศรี   -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน   

เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
  
นายวินัย  อบมาลี   -ผมนายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
  
นางรจนา  พาชิน   -ดิฉันนางรจนา  พาชิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
                                                                                                                  นายสมพร..../ 
 



 ๙ 

นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล    - สรุปการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน   
ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน  นายชาติชาย  ทวาศรี  เสนอ  นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ต าบลภูดิน  ผู้รับรอง ได้แก่ นายวินัย  อบมาลี  และนางรจนา  พาชิน 
     - ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเพ่ิม  

- ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง 
ต าแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ระเบียบฯ ข้อ 14)   

 
มติที่ประชุม     -ที่ประชุมมีมติให้  นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  ปลัดเทศบาล 

ต าบลภูดิน  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน  
 

๓.๔  การเลือกกรรมการสภาเทศบาลต าบลภูดิน    
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ปลัดเทศบาลต าบลภูดิน  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ข้อ 103 ก าหนดว่า  
เลขานุการสภาเทศบาล  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
     (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน 

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 
เจ็ดคน 

     ข้อ 105 ก าหนดว่า  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่น 
มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา 
ท้องถิ่น ดังนี้ 

     (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
     (4) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
     ข้อ 107 ก าหนดว่า  ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการ 

สภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิก 
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน 
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 
                                                                                                           การเสนอชื่อ..../ 
 



 ๑๐ 

     การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ 
เป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

     
- การเลือกกรรมการสภาเทศบาลต าบลภูดิน    

    (1) คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    - การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้สมาชิกสภา เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร โดยให้มีผู้เสนอ 1 คน และมีผู้รับรอง 2 คน   

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ พร้อมผู้รับรอง   
 
นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี   -ผมนายก้องสนั่น  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายชาติชาย  ทวาศรี  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
นายวินัย  อบมาลี   -ผมนายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
  
นางรจนา  พาชิน   -ดิฉันนางรจนา  พาชิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติให้  นายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน  เขต 1  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    - ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายชาติชาย  ทวาศรี   -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายประคอง  ภูแสนศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 
น.ส.พรสมบัติ  อ่อนประสงค์  -ดิฉันนางสาวพรสมบัติ  อ่อนประสงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ภูดิน  เขต 2  ขอรับรอง 
  
นายอลงกรณ์  ภูมูลมี   -ผมนายอลงกรณ์  ภูมูลมี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
                                                                                                              นายสมพร..../ 



 ๑๑ 

นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
  
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติให้นายประคอง  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน  เขต 2  เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    - ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายประคอง  ภูแสนศรี   -ผมนายประคอง  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นางสาวพรสมบัติ  อ่อนประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 
นายชาติชาย  ทวาศรี    -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายวินัย  อบมาลี   -ผมนายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
  
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
  
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติให้  นางพรสมบัติ  อ่อนประสงค์  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลภูดิน  เขต 2  เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 
 

(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    - การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร โดยให้มีผู้เสนอ 1 คน และมีผู้รับรอง 2 คน   

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ พร้อมผู้รับรอง   
 
นายชาติชาย  ทวาศรี   -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1   
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี   เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

คนที่ 1  
 
                                                                                                                   นายวินัย..../ 
 



 ๑๒ 

นายวินัย  อบมาลี   -ผมนายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
  
นางกฤษณา  วิระพันธ์   -ดิฉันนางกฤษณา  วิระพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติให้  นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน  เขต 1  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่ 1 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     - ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล     
 
น.ส.พรสมบัติ  อ่อนประสงค์  -ดิฉันนางสาวพรสมบัติ  อ่อนประสงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ภูดิน เขต 2  ขอเสนอ  นายอลงกรณ์  ภูมูลมี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  

เขต 2  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่ 2 
 
นายชาติชาย  ทวาศรี    -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายประคอง  ภูแสนศรี   -ผมนายประคอง  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง   
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติให้  นายอลงกรณ์  ภูมูลมี  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน  เขต 2  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     - ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล     
 
                                                                                                            นางกฤษณา..../ 
 



 ๑๓ 

นางกฤษณา  วิระพันธ์   -ดิฉันนางกฤษณา  วิระพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1  
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  นางรจนา  พาชิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 

เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่ 3 
 

นายวินัย  อบมาลี   -ผมนายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี   -ผมนายก้องสนั่น  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติให้  นางรจนา  พาชิน  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน  เขต 1  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คนที่ 3 
 

    (3) คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 
         -สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 คน  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    - การเลือกคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน ขอให้สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  สภาทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร โดยให้มีผู้เสนอ 1 คน และมีผู้รับรอง 2 คน   

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ พร้อมผู้รับรอง   
 
นายวินัย  อบมาลี   -ผมนายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายค าไสย์  ยานเพิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 
    เป็นกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน คนที่ 1 
 
นายชาติชาย  ทวาศรี   -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1   
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายประคอง  ภูแสนศรี   -ผมนายประคอง  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
                                                                                                                   ที่ประชุม..../ 
 



 ๑๔ 

ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติให้  นายค าไสย์  ยานเพิ่ม  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน  เขต 2  เป็นกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน คนที่ 1 
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     - ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน  
ประธานสภาเทศบาล  คนที่ 2 
    
นายประคอง  ภูแสนศรี   -ผมนายประคอง  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นางสาวปิยฉัตร  กุลจนุช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 2 
    กรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน  คนที่ 2  
 
นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี   -ผมนายก้องสนั่น  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายชาติชาย  ทวาศรี    -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติให้  นางสาวปิยฉัตร  กุลจนุช  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน  เขต 2  เป็นกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน  คนที่ 2 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     - ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน  
ประธานสภาเทศบาล  คนที่ 3 
 
นายชาติชาย  ทวาศรี   -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1   
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี   เป็นกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 

คนที่ 3 
 
นางกฤษณา  วิระพันธ์   -ดิฉันนางกฤษณา  วิระพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1  
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 

 
นายวินัย  อบมาลี   -ผมนายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
                                                                                                                 นายสมพร..../ 



 ๑๕ 

นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติให้  นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน  เขต 1  เป็นกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน  คนที่ 3 
 

    (4) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน 
         -สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน 3 คน  
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    - การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ต าบลภูดิน ขอให้สมาชิกสภาทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร โดยให้มีผู้เสนอ 

1 คน และมีผู้รับรอง 2 คน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ พร้อมผู้รับรอง   
 
นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี   -ผมนายก้องสนั่น  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
    เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน คนที่ 1 
 
นางรจนา  พาชิน   -ดิฉันนางรจนา  พาชิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง  
 
นายนัฐวุฒิ  ญานอาสา   -ผมนายนัฐวุฒิ  ญานอาสา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติให้  นายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน  เขต 1  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลภูดิน  คนที่ 1 
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม     - ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลภูดิน คนที่ 2 
 
 
 

                                                                                                             น.ส.พรสมบัติ..../ 
 



 ๑๖ 

น.ส.พรสมบัติ  อ่อนประสงค์  -ดิฉันนางสาวพรสมบัติ  อ่อนประสงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ขอเสนอ นายประคอง  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 

เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน คนที่ 2 
 
นายชาติชาย  ทวาศรี   -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1   
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายอลงกรณ์  ภูมูลมี   -ผมนายอลงกรณ์  ภูมูลมี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติให้  นายประคอง  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลภูดิน  เขต 2  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลภูดิน  คนที่ 2 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม     - ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลภูดิน คนที่ 3 
 
นางสาวปิยฉัตร  กุลจนุช   -ดิฉัน นางสาวปิยฉัตร  กุลจนุช   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ขอเสนอ นางกฤษณา  วิระพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  

เขต 1  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน  
คนที่ 3 

 
นายชาติชาย  ทวาศรี   -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1   
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายประคอง  ภูแสนศรี   -ผมนายประคอง  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านจะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
 
ที่ประชุม    -ไม่มี  
 
 

                                                                                                               มติที่ประชุม..../ 
 



 ๑๗ 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติให้  นางกฤษณา  วิระพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลภูดิน  เขต 1  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลภูดิน  คนที่ 3 
 

    (๕) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลภูดิน 
         -สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน ๒ คน  
 

นายสมพร  ยานเพิ่ม    - การเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลภูดิน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอให้สมาชิกสภาทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร โดยให้มีผู้เสนอ 1 คน และ 

มีผู้รับรอง 2 คน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ พร้อมผู้รับรอง   
 
นายชาติชาย  ทวาศรี   -ผมนายชาติชาย  ทวาศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 1   
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางกฤษณา  วิระพันธ์  เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลภูดิน  คนที่ ๑ 
 
นายวินัย  อบมาลี   -ผมนายวินัย  อบมาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายก้องสนั่น  ภูแสนศรี   -ผมนายก้องสนั่น  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติให้  นางกฤษณา  วิระพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลภูดิน  คนที่ ๑ 

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    - ล าดับต่อไปเป็นการเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลภูดิน คนที่ 2 
 
นายอลงกรณ์  ภูมูลมี   -ผมนายอลงกรณ์  ภูมูลมี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต  
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  นางสาวพรสมบัติ  อ่อนประสงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  

เขต ๒ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลภูดิน  คนที่ ๒  
  

นายประคอง  ภูแสนศรี   -ผมนายประคอง  ภูแสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
นายค าไสย์  ยานเพิ่ม   -ผมนายค าไสย์  ยานเพิ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง 
 
มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติให้  น.ส.พรสมบัติ  อ่อนประสงค์  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลภูดิน  คนที่ ๒ 
 
                                                                                                            ๓.๕ การก าหนด..../ 



 ๑๘ 

    ๓.๕ การก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
 
นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล  -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม          
ปลัดเทศบาล   ทุกท่าน  ขอเรียนชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   ข้อ ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ของแต่ละสมัยในปีนั้น   
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป   และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญ  ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป   ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ 
ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี   โดยให้น าความใน ข้อ ๑๑  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ข้อ ๑๑  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่น
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
       (๒) ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน   

 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับ  
ประธานสภาเทศบาล  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ 

ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป  นั้น  ทั้งนี้  ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
สภาเทศบาลต าบลภูดิน  จึงขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
เพ่ือน าเรียนปรึกษาต่อที่ประชุม ดังนี้   
 

  ๑. การประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยสามัญ ประจ าปี  ๒๕6๔  ก าหนด  ๔  สมัย ดังนี้ 
- สมัยสามัญ  สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่  ๑๑ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕6๔  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน     
- สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่   ๑ – ๓๐   สิงหาคม  ๒๕6๔  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน    
- สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่   ๑ – ๓๐   ตุลาคม  ๒๕6๔   มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน    
- สมัยสามัญ  สมัยที่สี่    ตั้งแต่วันที่   ๑ – ๓๐   ธันวาคม  ๒๕6๔   มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน    

 

                  ๒. การประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยสามัญ  สมัยแรก  ปี  ๒๕6๕ 
    - ตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์  256๕  ถึงวันที่  ๒8  กุมภาพันธ์  ๒๕6๕   มีก าหนด  28  วัน   
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี   
 
 
 

                                                                                                                  นายสมพร..../ 



 ๑๙ 

นายสมพร  ยานเพิ่ม   -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล  ในการเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕64  และการประชุม 

สมัยสามัญ สมัยแรกปี ๒๕65  ตามทีป่ระธานสภาเทศบาลได้เสนอ  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 11 เสียง (ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง) 
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -การประชุมสภาเทศบาลต าบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปี 2564  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลภูดินแถลงนโยบายต่อสภา 

เทศบาลต าบลภูดิน ขอนัดหมาย เป็นวันจันทร์ ที่ 17  พฤษภาคม 2564  
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   -เรื่องอ่ืน ๆ    
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม   -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี   
 
นายสมพร  ยานเพิ่ม    -วันนี้เป็นวันดี มีท่านนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ มาเปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลต าบลภูดิน ครั้งแรก ขอให้ทุกท่านท างานตามหน้าที่ของท่าน 
    เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลภูดิน   

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลภูดิน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ท าให้การประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย  ผมขอปิดการกระชุม 

 
ปิดประชุม    เวลา  16.55  น.   
 
 
                       นางสาวกรุงใจ  เจนวิริยะกุล                   นายสมพร  ยานเพ่ิม 
                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน                  ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

   บันทึกรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
                        นายก้องสนั่น  ภูแสนศร ี          นายอลงกรณ์  ภูมูลมี 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
     นางรจนา  พาชิน 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


