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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

คร้ังแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันจันทร์ที่  ๗  เดือน มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๔   เวลา ๑๑.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
-------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

 ๑. นายเกียรติศักดิ ์ ตรงศิริ     ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
 ๒. นายวิจิตร  พรรณะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๓. นางภัทรินทร ์  น้อยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๔. นายทองใส  นาคคันธร สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๕. นายบัณฑิตย์  สิงหมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๖. นายประดิษฐ ์  อรรคฮาตศร ี สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๗. นายฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๘. นายกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๙. นางสาวสุวรินทร ์ พลอาสารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๑๐. นายเหมรัช   ลีลา       สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๑๑. นางเสาวนีย์  สวงโท     สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๑๒. นายบุญเรือง แสนผุ     สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๑๓. นายวิทยา  ญาณสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๑๔. นายสมศักดิ ์ รักษาพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๑๕. นางสวาท  อานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๑๖. นายผจญ  มาอ้น  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๑๗. นางสาวมุกดา คุณารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๑๘. นายณัฐดนัย  ศิริพรหมโชต ิ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๑๙. นายวาที  โพธินาม  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
 ๒๐. นายสายยันต ์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนิติศักดิ์  สมอารยพงค์     ท้องถ่ินจังหวัดมหาสารคาม 
๒. นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย ์ นายกเทศมนตรีเมอืงมหาสารคาม 
๓. นายธัญสุต  บรหิารธนวุฒ ิ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๔. นายกมล  ตราชู    รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
๕. นางพิชชาภัสร ์ ธีรศาสตรานนท ์ รองนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๖. นายสุรจิตร  ยนต์ตระกลู ที่ปรกึษานายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๗. นายจุลจิตร  ยนต์ตระกลู เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองมหาสารคาม 
๘. น.ส.พริมา  พัสดุรีนนท ์ เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองมหาสารคาม 
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๙. นายศิริชัย  ศิริโปล ์            รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๐. นายโกพัสต ์  สมสาร ์  รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๑. นายอรรถพล  แก้วมนตร ี รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
๑๒. นายสิทธิพร  มูลศร ี  ผู้อ านวยการส านักช่าง 
๑๓. นายน าโชค  ใจทาน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๔. นายสวัสดิ ์  ชะนะพิน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๕. นางเพ็ญน ี  สคุ าภา            ผู้อ านวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ 
๑๖. นายปราการ      สุโพธ์ค า  ผู้อ านวยการกองคลงั 

 ๑๗. นายยุทธพงษ์ อาจวงษา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสงัคม 
๑๘. ว่าที่ร้อยตรีพนาดร บัวหลวง  ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎรฯ 
๑๙. นางนัฎฐิยา  โยมไธสง ผู้อ านวยการส่งเสริมสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
๒๐. นางถนอมจิต ชนะบุญ  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒๑. พ.จ.อ.อ านาจ ล  าชัยภูมิ หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป  ส านักปลัด 
๒๒. นายสุขสรร  อนุแก่นทราย หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒๓. นางปิยะดา  พิมพ์ประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๒๔. นายนิติกรณ์   แสงจันดา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
๒๕. นายเชาวลิต  สีแนน  รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 
๒๖. นายเกรียงไกร จันชัยเมยา เจ้าพนักงานปกครอง 
๒๗. นายพุฒินาท จันทรอ์่อน พนักงานราชการ (สนง.ท้องถ่ินจงัหวัด มค.) 
๒๘. นางพัชรีพร  กุลีสงูเนิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ 
๒๙. นายสุวัฒน์   ตนะสอน ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์(ท้องถ่ินจังหวัด) 
๓๐. น.ส.นภาพรรณ ทวยภา  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
๓๑. นายสิทธิชัย  สมศิลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 
๓๒. นางสมปอง  มาตย์แท่น ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรูพาพทิยาคาร 
๓๓. นางพัชร ี  ภูนาคพันธ์        ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา 
๓๔. นางอุทัยวรรณ     หารทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบูรพาพิยาคาร 
๓๕. นายคณภัทร บุญศร ี  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๓๖. น.ส.ภาวิน ี  อินทมาตย ์ พนักงานบญัชีสถานธนานุบาล 
๓๗. นายวีระชัย  โสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 
๓๘. นางดารุณี  เดชยศด ี          ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 
๓๙. นายวิทยา  จันทรพ์ิมาย พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๐. นายธนนิท์  ทุมนาม  พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๑. นายกิตติศักดิ ์ นันทะแสน พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๒. นางเมตตา  แพงจันทร ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๔๓. น.ส.อมุาพร  รินทะรึก  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๔๔. น.ส.ศรญัญา  สมศร ี  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
๔๕. นางสมศร ี  เหล็กศร ี พนักงานจ้างทั่วไป 
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๔๖. นางนิตยา  พลวุธ  พนักงานจ้างทั่วไป 
๔๗. นายนพรัตน์  หันนะเว  เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ (ถ่ายภาพ) 
๔๘. นางณัฐวรรณ ถิรศิลาเวทย ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๔๙. น.ส.ทองบอ่  ทองเจรญิ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๕๐. น.ส.ศิรินภา  คณะทิพย์ นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๕๑. น.ส.นิตยา   สีจันฮด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
๕๒. นางจิรฐัิพร  จงรกัษ์  นักการ 
๕๓. นางณฐนน  สุขสด  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัตงิาน 
๕๔. นางสมปอง  สารภักด ี พนักงานจ้างทั่วไป 
๕๕. นางภาวด ี  การด ี  พนักงานจ้างทั่วไป 
๕๖. นายธนพล   บัวพันธ์  พนักงานจ้างทั่วไป (จนท.ประชาสมัพันธ์) 
๕๗. นางพัฒน ี  ไชยหาญ พนักงานจ้างทั่วไป 
๕๘. นายสันต์  เจริญบญุ เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ (ช่างภาพ) 
 
 
 

เปิดประชุม ๑๑.๐๐ น. 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง 
ปลัดเทศบาล  เกียรติทุกท่าน  ด้วยจังหวัดมหาสารคาม  ก าหนดให้เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จัด
ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั งแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  และรองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๔  เวลา 
๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคามครั งนี   ให้ถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยให้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เรียน
เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการแล้วก็เป็นประธานด าเนิน
ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั งแรก  ขอกราบเรียนเชิญครับ  
 
นายเกียรติศักด์ิ  ตรงศิร ิ    ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานประชุมสภาเทศบาล  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม   เมืองมหาสารคาม  ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีต่อท่าน 
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านผู้เป็นเกียรติทุกท่านที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในท้องถ่ินที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่และทรงเกียรติในสภา เทศบาลเมืองมหาสารคามซึง่เปน็
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการสาธารณะต่าง ๆ 
ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่งจะได้เป็นการบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในการประชุมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ในวันนี ได้มีก าหนดการเลือกตั งประธานสภาและรองประธานสภาเพื่อท าหน้าที่ประชุมในฝ่ายนิติบัญญัติของสภา 
เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและยังมีการเลือกเลขานุการสภาเพื่อท าหน้าที่รับผิ ดชอบงาน
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ธุรการ รวมทั งการด าเนินการเรื่องอื่นๆ  ตามที่กรรมการสภามอบหมาย  และยังได้ก าหนดให้มีการก าหนดสมัย
ประชุมสภา  และวันเริ่มต้นของสมัยประชุมสภาในปีถัดไป   ขออ านวยอวยพรให้สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามผู้ทรงเกียรติได้ด าเนินการประชุมสภาครั งแรกในวันนี   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์   
ทุกประเภทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุขของประชาชนในเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  วาระแรกเพื่อ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในระเบียบวาระการประชุม 
ปลัดเทศบาล     ของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อที่ ๗  ก าหนดให้ผู้มีอายุอาวุโสสูงสุด  ในสมาชิกเทศบาลเมืองมหาสารคามขึ นท า
หน้าที่เป็นประธานสภาช่ัวคราวคือท่านนายเหมรัช ลีลา เพื่อน าสมาชิกกล่าวค าปฏิญาณตน และเลือกประธานสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 
 
นายเหมรัช ลีลา  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
สมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้บริหาร  ผู้อ านวยการ  หัวหน้าส่วนราชการ  รวมถึงพนักงานเทศบาลเมือง 
ประธานสภาชั่วคราว  มหาสารคามที่รักทุกท่าน ก่อนที่จะมีการเลือกตั งประธานสภาเทศบาลนั น กระผมขอ
แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  ที่ได้รับความไว้วางใจ
จากพี่น้องประชาชนทั ง ๓๐ ชุมชน ได้รับคัดเลือกทุกท่านเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ สมาชิก
สภาเทศบาลทั ง ๑๘ คนนั น ในข้อระเบียบวาระกฎหมายก าหนดให้ต้องมีค ากล่าวปฏิญาณตน  จึงขอเรียนเชิญท่าน
ทั งผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล กรุณายืนขึ นแล้วกล่าวตามข้าพเจ้า ตามช่ือและต าแหน่งของตัวเอง “สมาชิก
เทศบาลเมืองมหาสารคามขอปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉันจะ
ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน สังคมต่อไป  และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
แนะน าตนเอง  ให้ท่านแนะน าตนเองโดยเริ่มตั งแต่  เขต ๑  ขอเรียนเชิญครับ  
 
นางทองใส นาคคันธร  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านดิฉัน นางทองใส นาคคันธร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศร ี เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้บริหารทุกทา่น กระผมนายประดิษฐ์ อรรคฮาดศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
นางภัทรินทร์  น้อยเจริญ   เรียนท่านประธานสภา  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล   คณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางภัทรินทร์ น้อยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
นายวิจิตร พรรณะ  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  กระผมนายวิจิตร พรรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  กระผมนายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
นายบัณฑิตย์ สิงหมาตย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารทุกท่าน  กระผมนายบัณฑิตย์  สิงหมาตย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
นายบุญเรือง แสนผุ  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  กระผมนายบุญเรือง แสนผุ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
 
นายกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน    เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล         ผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
 
นายวิทยา  ญาณสิทธิ์         เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล         ผู้บริหารทุกท่าน  กระผมนายวิทยา ญาณสิทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
นางสาวสุวรินทร์ อาสารัตน์    เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล         ผู้บริหารทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสุวรินทร์ อาสารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
นางเสาวนีย์ สวงโท         เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล         ผู้บริหารทุกท่าน  ดิฉันนางเสาวนีย์ สวงโท สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
นายณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ      เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล         ผู้บริหารทุกท่าน  กระผมนายณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  กระผมนายสมศักดิ์ รักษาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
 
นางสวาสดิ์ อานนท์  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ดิฉันนางสวาสดิ์ อานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓ 
 
นายผจญภัย  มาอ้น  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  กระผมนายผจญภัย มาอ้น สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
 
นางสาวมุกดา คุณารักษ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวมุกดา คุณารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
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นายวาที โพธินาม  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  กระผมนายวาที  โพธินาม  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓ 
 
นายเหมรัช  ลีลา  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ ที่ได้รับเลือกตั งเข้ามา ท าหน้าที่ต่อไปก็ให้
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการสภาช่ัวคราวได้ชี แจงในขั นตอนการเลือกประธานสภาขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ผมขอชี แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๕๔  
ในการเลือกประธานสภาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  ๑ ท่าน สามารถที่จะเสนอ ช่ือ-นามสกุล ช่ือผู้ที่เหมาะสมด ารง
ต าแหน่งประธานสภาได้เพียง ๑ คน แล้วคนที่ถูกเสนอช่ือ มีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน ถ้าหากมีผู้เสนอช่ือเพียงคน
เดียว ผู้นั นก็จะได้รับเลือกเป็นประธานสภา ผู้รับรองสามารถรับรองได้เพียงคนเดียวถ้าหากมีการเสนอช่ือมากกว่ามี
ช่ือก็ต้องมีการลงคะแนน โดยวิธีเขียน ช่ือ-สกุล โดยวิธีลับถ้าหากได้คะแนนเท่ากันก็จะหาผู้มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน
มาเพื่อด าเนินการจับฉลาก เมื่อเลือกเสร็จแล้วประธานสภาช่ัวคราวและเลขานุการสภาช่ัวคราวจะท าเรื่องเสนอผูว่้า
ราชการจังหวัดและแต่งตั งให้ได้มาตามข้อ ๙  ถ้าหากเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั งให้ท าหน้าที่โดยประธานสภา
ช่ัวคราวด ารงต าแหน่งลงจากต าแหน่ง ครับขอชี แจ้งเบื องต้นแค่นี ครับ 
 
นายเหมรัช  ลีลา  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาล  ขอให้สมาชิกเสนอช่ือผู้
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  สมควรได้รับเป็นประธานสภา ขอเชิญครับ  
 
นายกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน   กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผู้ทรงเกียรติกระผมนายกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  
ผมขอเสนอช่ือท่านสมศักดิ์ รักษาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
 
นายเหมรัช  ลีลา  ขอผู้รับรองด้วยครับ ถ้ามีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเพื่อแต่งตั งเป็น
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ประธานสภาเทศบาลมีไหมครับ  ขอเชิญเสนอได้  ไม่มีนะครับ ก็มีผู้ถูกเสนอช่ือเพียง ๑ 
ท่าน ถ้ามีเสนอช่ือเพียง ๑ ท่านผู้ที่ถูกเสนอช่ือให้เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามชอบด้วยกฎหมาย 
และเป็นท่านสมศักดิ์ รักษาพงษ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอเชิญท่านสมศักดิ์ปรากฏตัวครับ 
จะน าเสนอช่ือให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ลงนามเราจะมีการเลือกตั งรองประธานสภาในช่วงนี 
เลยหรือไม่ เพราะฉะนั นก็ให้ฝ่ายราชการน าเสนอช่ือนายสมศักดิ์ รักษาพงษ์  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
แต่งตั งเป็นประธานสภาเมืองมหาสารคาม  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธานที่เคารพวันนี เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  มหาสารคาม  มาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาครั งแรก เพื่อเป็นเกียรติแก่
นายกเทศมนตรีคนใหม่  และประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบช่อดอกไม้
ให้กับท่านประธานสภาคนใหม่ คือท่านสมศักดิ์ รักษาพงษ์  เรียนเชิญท่านนายกภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ มอบของ 
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ที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ท่านท้องถ่ินจังหวัดนะครับ ในนามฝ่ายประจ าเชิญท่าน รองฯ ศิริชัย      
ศิริไปล์ ต าแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านนายกฯ 
ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ เชิญท่าน รองฯ ศิริชัย  ศิริไปล์  มอบช่อดอกไม้ให้กับท่านประธานสภา ขออนุญาตอ่าน
ค าสั่งนะครับ ค าสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ ๑๕๕๓/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั งประธานสภาเมืองมหาสารคาม ด้วยผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคามก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามมาประชุม ครั งแรกวันที่  ๗  มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ครั งแรกดังกล่าวได้มีมติเลือกนายสมศักดิ์ รักษาพงษ์ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นประธานสภาเมืองมหาสารคาม   อาศัยมาตราตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔  พ. ศ. ๒๕๖๒  มาตราที่ ๒๐ ประกอบด้วยระเบยีบกฎกระทรวงมหาดไทย
ข้อบังคับประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๕๔  ข้อ ๙  จึงแต่งตั งนายสมศักดิ์ 
รักษาพงษ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเกียรติศักดิ์ 
ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ขอเชิญท่านประธานขึ นท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระครบั 
ประธานสภาช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ก่อนอื่นผมขออะไรสักนิด ก่อนเข้าการประชุมต่อไป กระผมขอกราบขอบพระคุณ
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกท่านนะครับ  และกระผมจะพยายามท าหน้าที่
ให้ดีที่สุดผม  และขอเข้าระเบียบวาระการประชุมที่ ๕  ในข้อ ๕.๒ เรื่องเลือกรองประธานสภาเมืองมหาสารคาม 
ข้อ ๑๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  ผมขอเข้าสู่วาระ
เลยนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะน าเสนอช่ือสมาชิกเป็นรองประธานสภาเชิญครับ เชิญท่านณัฐดนัย  ศิริพรหมโชติ 
ครับ 
 
นายณัฐดนัย  ศิริพรหมโชติ  กราบเรียนประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกียรติทุกท่าน ผมนายณัฐดนัย ศิริพรหมโชติ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓ ผม
ใคร่ขอเสนอช่ือท่านสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขต ๒  เป็นรองประธานสภา
เมืองมหาสารคาม 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ  รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือสมาชิกผู้ที่จะเป็น
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมก็ขอมติเลย นะครับ 
 

นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ   เรียนท่านประธานสภา คือการเลือกรองประธานสภาต้องใช้ระเบียบกระทรวง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔  ถ้าหากมีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั นก็จะได้รับเลือกโดยไม่ต้องลงมติครบั  แล้วเมื่อไหร่ท่านไดร้บั
เลือกแล้ว  ทางเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวก็จะน าเรื่องเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั งตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ๑๔  พ. ศ. ๒๕๖๒   มาตรา ๒๐  ภายใน ๗ วัน ก็คือว่า
การเลือกรองประธานสภาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้าหากท่านประธานสภาจะให้โอกาสรองประธานสภาพบปะและแสดง
วิสัยทัศน์เท่าที่จ าเป็นได้ครับ  
 



~ ๘ ~ 

 

นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    เป็นอันว่ามีผู้เสนอช่ือคุณสุวรินทร์  พลอาสารัตน์  แค่คนเดียวก็ถือว่าคุณสุวรินทร์       
ประธานสภาเทศบาล       พลอาสารัตน์   เป็นรองประธานสภาเมืองมหาสารคาม  คุณสุวรินทร์จะกล่าวอะไรไหม
ครับเชิญครับ 
นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ สวัสดีค่ะ กราบขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนดิฉันนะค่ะ   
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
เขต ๒  จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยท่านประธานสภาอย่างเป็นกลาง ถูกต้องที่สุดขอบคุณค่ะ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   ขอบคุณครับ ต่อไปนี เป็นระเบียบวาระที่ ๕  ข้อ ๕.๓  เรื่อง เลือกเลขานุการ 
ประธานสภาเทศบาล   สภาซึ่งเลขานุการสภาในขณะนี คือท่านปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาช่ัวคราว  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ือเลขานุการสภา เชิญครับ เชิญคุณประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี ครับ  
 
นายประดิษฐ์  อรรคฮาตศร ี เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายประดิษฐ์  อรรคฮาตศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ผมขอเสนอช่ือ  
ท่านสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เป็นเลขานุการเทศบาล ครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์   ขอผู้รับรองครับ  รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอช่ืออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ครับ ไม่มีนะครับ  ถือว่าท่านปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่านสายยันต์ 
ภิรมย์กิจ เป็นเลขานุการสภาเทศบาล นะครับ  ท่านจะกล่าวอะไรหรือไม่ครับ เชิญครับ  
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขา ท่านรองปลัดเทศบาล ท่าน ผอ.ส านัก ท่าน ผอ.กอง 
เพื่อนข้าราชการท้องถ่ิน  ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม  และ
จะร่วมปฏิบัติและช่วยเหลืองานท่านประธานสภาในการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการสภาและช่วยเหลือท่าน
นายกเทศมนตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั งงานสภาและงานบริหารครับ  ขอบพระคุณครับ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕  ข้อ ๕.๔ เรื่อง  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัย 
                                        ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  กระผมก็ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ เรื่อง ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
ประธานสภาเทศบาล   สามัญประจ าปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก ท่านใดที่จะเสนอหมายก าหนดการ ตามที่สภาได้ก าหนดให้มีการ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญครับ เชิญครับ เชิญคุณกุณโชตินัฏฐ์  มะธิตะโน ครับ ขอเชิญครับ 
 
นายกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
สมาชิกสภาเทศบาล     และท่านผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคามผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เขต ๒  ใคร่ขออนุญาตอ่านก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  และวันเริ่มประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 



~ ๙ ~ 

 

 
 
 
                    สมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เริ่มตั งแต่วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึง วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เริ่มตั งแต่วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เริ่มตั งแต่วันพุธที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เริ่มตั งแต่วันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เริ่มตั งแต่วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นมีหรือไม่ครับ ไม่มี นะครับ ขอท่าน
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกรับรองนะครับ ท่านสมาชิกรับรองถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอื่นมีไหมครับ เชิญคุณฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ์ ครับ 
 
นายฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นะครับ ขยับมาสักอาทิตย์หนึ่ง
เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคณะท างานครับ เป็นวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  ครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอผู้รับรองครับ ท่านสมาชิก  รับรองถูกต้องนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เพราะฉะนั นมีการเปลี่ยนในสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.  
ประธานสภาเทศบาล   ๒๕๖๔   เป็นวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔        
นะครับ เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
 
นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ  ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ในการก าหนดสมัยประชุมสภานั น 
ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบได้ก าหนดให้มี ๔ สมัย แต่ละสมัยไม่เกิน ๓๐ วัน แม้จะเป็นห้วง 
๓๐ วัน เทศบาลต่างๆ ก็ขึ นอยู่กับท่านประธานสภานัดประชุม สมัยเรียกประชุมได้ประชุมไว้นะครับ เรื่องของ
เทศบาลไม่น่าจะมีปัญหานะครับ พอถึงตอนนี ก็จะมีประเด็นอยู่ ๒ ประเด็น ที่จะต้องขอมติ นะครับ ก็คือสมาชิกที่
เห็นด้วยกับท่านกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน  กับสมาชิกที่เห็นด้วยกับท่านฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ์  ท่านประธานต้องขอมติ 
นะครับ ว่าสภาจะเห็นด้วยกับผู้เสนอประเด็นใดนะครับ เชิญครับท่านประธานสภาครับ  
 



~ ๑๐ ~ 

 

นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ในเมื่อมีสองประเด็นเกิดขึ นนะครับ เพราะฉะนั นผมก็ต้องขอมติจากที่
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมสภานะครับ ประเด็นแรกเป็นการเสนอของทา่นกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน 
สมาชิกท่านใดเห็นตามที่คุณกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน เสนอ เชิญท่านเลขาฯ นับองค์ประชุมครับ 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  มีสมาชิกสภารวมท่านประธานในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ
ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาฯ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล  เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับห้วงระยะเวลา
การก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ของคุณกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน  โปรดกรุณายก
มือครับ  
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ   สมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ ๑๑ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ   
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกสภาในห้องประชุม ทั งหมด ๑๘ ท่าน ครับ ครบองค์ประชุม ผมขอ
ประธานสภาเทศบาล  เรียนถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับห้วงระยะเวลา
การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคุณฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ์  โปรดกรุณายกมือครับ  
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ   สมาชิกสภาเห็นชอบ ๔ ท่าน ครับ  
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  เรียนท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อมีการขอมติที่ประชุม กระผมจะขอสรุป 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ  นะครับว่า  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั งหมด ๑๘ ท่าน เห็นด้วยกับการเสนอ การ
ก าหนดสมัยประชุมของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคุณกุณโชติณัฏฐ์ มะธิตะโน ให้มี ๔ สมัยและก าหนดเวลาชัดเจน และ
วันเริ่มสมัยประชุมแรกของปีถัดไป ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง นะครับ และเห็นด้วยกับคุณฤทธิรงค์  ภูมิสวัสดิ์     
ที่ให้แก้ไขสมัยที่ ๔ เริ่ม ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๔ เสียง และงดออก
เสียง ๓ เสียง ที่ประชุมมีมติให้เป็นไปตามมติของคุณกุณโชติณัฏฐ์  มะธิตะโน ครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  มีสมาชิกเห็นด้วยกับญัตตินี  จ านวน ๑๑ ท่าน นะครับ ได้มีเสียงข้างมากครบ
ประธานสภาเทศบาล  ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดเอาไว้  
 
 
มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   จ านวน ๑๑ ท่าน  กับการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

ของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  โดยก าหนดสมัย
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังน้ี 
 

สมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 



~ ๑๑ ~ 

 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เริ่มตั งแต่วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึง วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เริ่มตั งแต่วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เริ่มตั งแต่วันพุธที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เริ่มตั งแต่วันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เริ่มตั งแต่วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยมีสมาชิกเห็นชอบ  จ านวน ๑๑ เสียง   งดออกเสียง  ๗  เสียง  มีเสียงข้างมากครบตามท่ีกฎหมายได้ก าหนด
เอาไว้ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง  อ่ืนๆ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
ประธานสภาเทศบาล   มีไหมครับ เชิญคุณวิทยา ญาณสิทธ์ิ ครับ 
 
นายวิทยา ญาณสิทธิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านที่ปรึกษา  ท่านปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนกองฝ่าย      
ทุกๆ ท่าน  ด้วยความเคารพครับ ครั งนี เป็นการประชุมสมัยแรก ครั งแรกของสภานิติบัญญัติสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ท่านประธาน ท่านปลัดเทศบาลซึ่งท่านรักษาการนายกเทศมนตรีมาสองปีกว่า 
วันนี ท่านลดต าแหน่งมาเป็นเลขานุการสภา ก็ไม่เป็นไร ท่านก็ได้ท าหน้าที่เพื่อบ้านเมืองต่อไป ท่านประธานที่เคารพ
ครับ ในส่วนของสภานิติบัญญัติ เมื่อการประชุมครั งแรกวันนี เราได้แนะน าสมาชิกทุกท่าน  ทุกเขตเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว แต่ว่าในส่วนของราชการที่เราจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคามของเรา และร่วมมือในการพัฒนาเมืองมหาสารคาม ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตั งใจไว้
ครับ  เรายังไม่รู้จักกันและที่สภาแห่งนี  ก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะครับ ส่วนของผู้บริหารกองฝ่ายต่างๆ กระผมว่าอยาก
ให้ท่านประธานสภาเชิญให้ทางฝ่ายสภารู้จักบ้างนะครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ขอขอบคุณครับ ก่อนอื่นผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวกับคณะผู้บริหาร  
ประธานสภาเทศบาล  ทั งสามท่านนะครับ  เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ  
 
นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตร ี   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสวัสดีหัวหน้าส่วนเทศบาล รวมถึงท่านปลัดเทศบาล
(ท่านสายยันต์ ภิรมย์กิจ) กระผมนายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  พร้อมคณะผู้บริหาร  และมีท่านสุรจิตร ยนต์ตระกลู 



~ ๑๒ ~ 

 

ที่ปรึกษา ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภา และรองประธานสภา กับสมาชิกสภาทุกๆ ท่านที่ให้ความ
ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนได้เข้ามาด ารงต าแหน่ง เพื่อเข้ามา ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
ช่วยเหลือในการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ส่วนนี กระผมมีความยินดีที่จะร่วมงานกับทุกๆ ภาคส่วน  
ทุกๆ ฝ่าย ทั งฝ่ายสภาและฝ่ายส่วนงานราชการเทศบาล เราก็มีความยินดีนะครับ เพราะว่าการที่เราทุกคนสามารถ
เข้ามาร่วมท างานร่วมกันเกิดความสามัคคีครับ แล้วจะเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
นะครับ ย่อมท าให้ประโยชน์สุขทั งหมดมาสู่ประชาชนและบ้านเมอืงของเรา  กระผมก็จะเข้ามาบรหิารงานจากวันนี 
จนถึงสี่ปีข้างหน้านะครับ ก็ขอให้ทุกท่านให้ขอความร่วมมือด้วยนะครับ ในการพัฒนาเมืองมหาสารคามร่วมกันนะ
ครับ ขอบพระคุณครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ  เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสุรจิตร  ยนต์ตระกูล  ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ได้รับต าแหน่ง 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ซึ่งได้รับความไว้วางใจล่าสุด และท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านเลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม และท่านคณะผู้บริหาร  น าโดยท่านนายกภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นะครับ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลที่ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกท่านเข้ามาร่วมในที่ประชุมอันทรงเกียรติวันนี   ก็ถือว่าเป็นความ
ไว้วางใจของพี่น้องประชาชน ที่มอบหมายภารกิจให้ท่าน ต้องท าหน้าที่บริหารงานการท างานของคณะผู้บรหิาร ผม
ในฐานะที่ปรึกษา ซึ่งท่านภาคินได้กรุณาให้เกียรติตั งเป็นที่ปรึกษา ช่ือก็บอกอยู่แล้วนะครับ มีอะไรค่อยปรึกษานะ
ครับ ธรรมดาก็คงจะไม่ค่อยได้เข้ามายุ่งในกิจการของเทศบาลมากนัก มีอะไรเราก็ปรึกษากันแนะน ากัน ก็หวังว่า
ด้วยความเช่ือมั่นของพี่น้องประชาชน ที่ทุ่มเทคะแนนให้กับท่านนายกด้วยคะแนนที่ถือว่ามากทีเดียวนะครับ 
เพราะฉะนั นผมเช่ือว่าในห้วงเวลาสี่ปีนี  ผมเองก็จะท าหน้าที่ที่ปรึกษาที่จะช่วยเหลือแนะน าสนับสนุนท่าน
นายกเทศมนตรี พร้อมทั งคณะผู้บริหารเทศบาลทั งสามท่านนะครับ เพื่อที่จะท าหน้าที่ สมกับภารกิจกับที่พี่น้อง
ประชาชนได้มอบความไว้วางใจ ผมว่าเมืองมหาสารคามยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาอีกเยอะ และ
ในช่วงระยะเวลาอีกสี่ปี กระผมต้องขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล และท่านรอง
ปลัดเทศบาล ทั ง ๓ ท่าน  แล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการ เราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงเมืองมหาสารคามได้ตามความ
ต้องการของพี่น้องประชาชน ขอให้ทุกท่านมีก าลังใจที่เข้มแข็งในการท าภารกิจนี ให้สมบูรณ์ครับ ขอบคุณครับ 
สวัสดีครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญท่านผู้บริหารนะครับ เชิญท่านกมล ตราชู ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายกมล  ตราชู  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านเลขานุการ 
รองนายกเทศมนตรี  สภาเทศบาล ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และท่านผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ทุกท่านนะครับ กระผมก็ได้ย้อนกลับมาที่บ้านเดิม ด้วยวาระที่ต้องช่วยท างานให้บ้านเมือง สิ่งที่พวกเราได้รับความ
ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ที่ประชาชนนั นได้ให้ความไว้วางใจ สิ่งต่างๆ ต่อไปนี อาจจะมีการเปลี่ยนไปนะครับ 
บางเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือ จากพี่น้องทุกท่านจากทางฝ่ายบริหารเทศบาล อีกอย่างทางท่านประชาชนที่
ก าลังรอความหวังจากพวกเราอยู่  ในฐานะเป็นทีมพลังใหม่ ในวันนี เราก็ยังใช้ค าเดิมอยู่ นั นก็คือ “พลังใหม่หัวใจคือ
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การบริการประชาชน” นี คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องร่วมกันเพื่อใหโ้อกาสกบัพี่น้องประชาชนได้มีความสุข กินดีอยู่ดี เรา
ก็บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจ โอกาสนี ก็ขออนุญาตเพียงเท่านี  คงมีโอกาสได้ร่วมกันท างาน
เป็นองค์กรแห่งความสุขต่อไปนะครับ ขอบพระคุณนะครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญหัวหน้าส่วนราชการแนะน าตัวครับ เชิญท่านเลขาฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  เพื่อความสะดวกครับ ก็จะให้หัวหน้าส่วนราชการแนะน าตัวเองนะครับ เริ่ม
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ ตั งแต่ท่าน ผอ.ส านักช่าง ท่าน ผอ.สิทธิพร มูลศรี เชิญครับ 
 
นายสิทธิพร  มูลศรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน         
ผอ.ส านักช่าง  ท่านคณะผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานที่เคารพทุกท่านนะครับ กระผมนายสิทธิพร  มูลศรี 
ผู้อ านวยการส านักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเรามีอยู่สองส านัก มีส านักช่าง และส านักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งใหญ่กว่ากอง ก็ยินดีพร้อมที่จะรับใช้ท่านผู้บริหารชุดใหม่ และก็พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ  
 
นางนัฎฐิยา  โยมไธสง    กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร 
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข   ทุกท่าน ดิฉันนางนัฎฐิยา  โยมไธสง ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุข     
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  วันนี มาเป็นผู้แทนของส านักฯ ก็ยินดีที่จะท างานร่วมกับทุกท่านค่ะ พร้อมเติม
พลังกายก าลังใจ ขอบคุณค่ะ  
 
นายปราการ  สุโพธิ์ค า เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และท่านคณะ 
ผอ.กองคลัง   ผู้บริหาร ครับ กระผมนายปราการ สุโพธ์ิค า ผู้อ านวยการกองคลัง ยินดีที่ ได้ร่วมท างาน
กับทุกท่านครับ ขอบคุณมากครับ 
 
นายคณภัทร  บุญศรี  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง กระผมนายคณภัทร บุญศรี ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและ  
ผังเมือง ยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทุกท่านครับ  
 
นายน าโชค ใจทาน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และท่านผู้บริหารทุกท่าน
หัวหน้าส านักปลัดฯ  นะครับ กระผมนายน าโชค ใจทาน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ยินดีร่วมท างานกับ     
ทุกท่านครับ 
 
ว่าท่ีร้อยตรีพนาดร บัวหลวง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมว่าที่     
ผอ.กองทะเบียนราษฎรฯ  ร้อยตรีพนาดร  บัวหลวง ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ยินดีที่จะรับใช้คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านครับ 
 
นางเพ็ญนี  สุค าภา กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกท่านและ 
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ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ  ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล  ดิฉันนางเพ็ญนี  สุค าภา  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและยินดี ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกท่าน ขอบคุณค่ะ 
 
นายยุทธพงษ์  อาจวงษา  สวัสดคีรับ กระผมนายยุทธพงษ์  อาจวงษา  รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการ 
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม    กองสวัสดิการสังคม  จริงๆ แล้วก็รักษาการกับท่านนายกฯ สองสมัย คือท่าน
นายกติ๋งคนหนึ่ง และท่านนายกสายยันต์คนหนึ่ง ก็คงจะเป็นตัวจริงกับท่านนายกภาคินนี ล่ะครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสวัสดิ์ ชะนะพิน กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และท่าน       
ผอ.กองการศึกษา   ผู้บริหารนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขาฯ  กระผม
นายสวัสดิ์ ชะนะพิน ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม ครับ กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายของท่านผู้บริหารทุกท่าน ขอบคุณครับ 
 
นางสมปอง  มาตย์แท่น   ดิฉันนางสมปอง  มาตย์แท่น ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพา 
ผอ.โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร พิทยาคาร มีความยินดีที่ได้ร่วมงานในการพัฒนากับทีมงานและคณะ
ทุกท่านค่ะ  
 
นางพัชรี ภูนาคพันธุ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร และผู้ทรง 
ผอ.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา   เกียรติทุกๆ ท่าน  ดิฉัน นางนางพัชรี ภูนาคพันธ์ุ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล
ศรีสวัสดิ์วิทยา มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทุกท่าน ด้วยความยินดีย่ิงค่ะ 
 
นายสิทธิชัย  สมศิลา  เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร และผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ     
ผอ.โรงเรียนบ้านส่องนางใย  กระผมนายสิทธิชัย  สมศิลา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย       
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ   
 
นายวีระชัย  โสภา   สวัสดีครับ กระผมนายวีระชัย  โสภา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 
ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ   ก็ยินดีร่วมงานและท างานร่วมกับท่านทีมงานบริหารยุคใหม่ ครับ 
 
นางดารุณี เดชยศดี     เรียนท่านนายกเทศมนตรี และท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะค่ะ  ดิฉันนาง    
ผอ.โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา  ดารุณี เดชยศดี ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา มีความพร้อมที่   
จะรับนโยบายสู่การปฏิบัติค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
นางอุทัยวรรณ  พาเทพ   เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านประธาน และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองผอ.โรงเรียนเทศบาลบูรพิทยาคม นะค่ะ ดิฉันนางอุทัยวรรณ พาเทพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล
บูรพาพิทยาคม มีความยินดีและตั งใจจะรับนโยบายของทุกท่านค่ะ  
 
นายเชาวลิต สีแนน      เรียนนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา กระผมนายเชาวลิต  สีแนน 
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รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด มีความยินดีกับ  
ทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียน มาร่วมกันพัฒนาเมืองมหาสารคามของเรานะครับ มีความยินดีอย่างยิ่งครับ  
 
 
นางถนอมจิต  ชนะบุญ  สวัสดีค่ะ ดิฉันนางถนอมจิต  ชนะบุญ ปัจจุบัน รักษาราชการแทน         
รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าท่ี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ยินดีและเป็นเกียรติร่วมมือปฏิบัติภารกิจ ตาม
อ านาจหน้าที่ ขอบคุณค่ะ 
 
นายศิริชัย ศิริไปล์ สวัสดีครับ กระผมศิริชัย ศิริไปล์ รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความยินด ี
รองปลัดเทศบาล  และคาดหวังว่า ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและข้าราชการประจ า  เราจะร่วมมือพัฒนา
บ้านเมืองมหาสารคามของเราให้ดีย่ิงขึ น  ขอบคุณครับ 
 
นายโกพัสต์  สมสาร์ สวัสดีครับ กระผมนายโกพัสต์  สมสาร์ รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ก็ยินดี 
รองปลัดเทศบาล  นะครับ  ที่จะได้ร่วมปฏิบัติงานกับสภาเทศบาล  แล้วก็ผู้บริหารท้องถ่ินนะครับ              
จากประสบการณ์การท างานหลายเทศบาล และเทศบาลนคร  ก็พร้อมที่จะน าเอาความรู้ ความสามารถมาเพื่อ
พัฒนาบ้านเมือง เพราะฉะนั นของผมได้ทั งสองภาค ได้ทั งบุ๋นและบู้ครับ ยินดีครับ 
 
นายอรรถพล  แก้วมนตรี  กราบเรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา 
รองปลัดเทศบาลเทศบาล   กระผมนายอรรถพล แก้วมนตรี รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ยินดีที่จะ
ท างานร่วมกับคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  เชิญท่านสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ   เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพครับ  กระผมก็ได้แนะน าตัวไปหลาย
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ  รอบแล้วนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านนะครับ  ที่ได้มาร่วมงานกนั 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้ไม่มีต าแหน่งอะไรก็ร่วมงานกันด้วยดีอยู่แล้ว แต่ภาระหน้าที่ที่จะต้องได้ร่วมงานกัน
มากขึ นนะครับ กระผมนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในฐานะหัวหน้าข้าราชการประจ า  
มีความยินดีและพร้อมที่จะสนองนโยบายท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และประสานงานทุกภาคส่วนให้
นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ แล้วก็บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร เรามาช่วยกันพัฒนาเมืองมหาสารคามให้เป็นเมืองน่า
อยู่ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ  
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เราจะมีการประชุมสภา สมัย
ประธานสภาเทศบาล          สามัญ สมัยแรก ครั งที่ ๑  ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ซึ่งจะ
เป็นการแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี  ถ้าท่านนายกเทศมนตรีไม่ได้แถลงนโยบายก็ท างานอะไรไม่ได้นะ
ครับ ท่านปลัดเทศบาล  ท่านก็อึดอัดอยู่นะครับ เพราะฉะนั นขอนัดเป็นวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ส่วนหนังสือผมจะน าส่งให้พรุ่งนี นะครับ เชิญท่านปลัด ครับ 
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นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  ขออนุญาตท่านประธานสภา ชี แจงระเบียบกฎหมายที่จะมอบ เพราะว่า 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ มีค าถามหลายค าถามว่า เลือกประธานสภาเสร็จ ท่านนายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายวันนี ไม่ได้เหรอ  ก็ตอบว่าไม่ได้ครับ  เพราะว่าไม่ได้เป็นการเรียกประชุมและนัดประชุมตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  ก็ถามว่าประชุมวันที่  ๘  หรือ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔        
ได้หรือไม่  ก็มีการโต้แย้งกัน  บางท่านก็บอกว่าดูดีๆ นะ ผมก็จะอ่านข้อกฎหมายให้ที่ประชุมฟังสักเล็กน้อย เพื่อ
ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อที่ ๑๒ การเรียกประชุมสภาท้องถ่ินตามข้อ ๒๑ ให้ประธานสภาท้องถ่ิน
แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินทราบล่วงหน้า พร้อมทั งติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ก่อนก าหนดวันสมัยเปิดประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน จะต้อง
ก าหนดเปิดประชุมและปิดประกาศ น้อยกว่านั นก็ได้  แต่ไม่ให้น้อยกว่า  ๒๔  ช่ัวโมง   ก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัย
ประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วน  ในหนังสือนั นด้วย” นะครับ แล้วมาข้อ ๒๓ ครับ  คือเรียกนะครับ เรียกคือ      
๓ วัน  วันส่งไม่นับนะครับ สมมติว่าส่งวันนี  ก็นับหนึ่งสองสาม แล้ววันประชุมไม่นับอีกคือสามวัน แล้วมาข้อ ๒๓ 
นะครับ “การนับประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั น ให้ท่านท าเป็นหนังสือ  หรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
ก็ได”้ เหมือนวันนี ที่ท่านประธานจะบอกนัดในที่ประชุมนะครับ “แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ที่ยังไม่มาประชุมในเวลานั นให้ทราบล่วงหน้าด้วย” วันนี เราก็มาประชุมกันครบนะครับ “โดยให้แจ้งนัด
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั นก็ได้ โดยให้
ประธานสภาท้องถ่ิน แจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินทราบด้วย”  การ
นับไม่ถึง ๒๔ ช่ัวโมงก็ได้ น้อยกว่า ๓ วัน ไม่ได้ระบุนะครับ อันนี คือข้อกฎหมายนะครับ มีคนถามและขอน าเรียน  
ในที่ประชุมนะครับ จากข้อ ๒๒ และ ๒๓ ครับ ท่านจะได้มั่นใจว่าท่านประธานนัดชอบด้วยกฎหมายนะครับ      
ทางท่านสมาชิกจะได้หมดข้อสงสัยว่า ท าไมไม่แถลงวันนี หรือไม่แถลงพรุ่งนี นะครับ ท าไมต้องแถลงวันที่               
๙  มิถุนายน  อันนี ท่านประธานคุยกับท่านนายกครับผม เรียบร้อยแล้ว และส าหรับระยะเวลาต่างๆ ถูกต้องนะ
ครับ ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ 
 
นายสมศักด์ิ รักษาพงษ์    ก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับ  เกี่ยวกับการรักษากฎหมายในระเบียบต่างๆ 
ประธานสภาเทศบาล   ได้ท่านปลัดเทศบาล  มาเป็นเลขาฯ คงจะไม่พลาดนะครับ เชิญท่านเลขาฯ ครบั  
 
นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ  ระเบียบแห่งความรีบด่วนต้องมีนะครับ เพราะว่าบริหารงานบุคคล 
ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาฯ   ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  จะใช้บริหารงานบุคคล
ต้องไปขอ ก.จังหวัด เพื่อใช้อ านาจ ไม่ใช่ท าได้เลยนะครับ แล้วช่วงนี  ตั งแต่ประกาศให้มีการเลือกตั ง งานบุคคลให้
ชะลอไว้ก่อน  ประมาณสองเดือน มีงานบุคคลที่ทาง กทจ. ให้ระงับไว้ก่อนหลายต าแหน่งที่จะโอนไปโอนย้าย การ
บริหารงานบุคคล การบริหารนโยบาย แผน งบประมาณ ท่านก็ต้องรีบเข้ามานะครับ ล่าช้าเสียหาย นี แหล่ะครับ 
เหตุแห่งความจ าเป็นเร่งด่วน ขอบคุณมากครับ ท่านประธานครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ก็คงเข้าใจตามที่ท่านเลขาฯ  ได้อธิบาย แล้วนะครับ แจ้งให้ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล    รับทราบแล้วนะครับ เพราะว่าจะมีการปะชุมอกีครั งในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. นะครับ แต่เราจะส่งหนังสือตามไปอีกทีหนึ่ง  เพราะฉะนั นผมขอนัดที่ประชุมนี เลยนะครับ มีบาง



~ ๑๗ ~ 

 

ท่านอาจจะติดธุระ อาจจะไปต่างจังหวัดลักษณะอะไรอย่างนี  เพราะฉะนั นผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรี  ได้แถลง
นโยบาย ท าอะไรให้ถูกต้องก่อนนะครับ แล้วเราจะไปไหนก็ไปกันได้นะครับ 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  ในระเบียบวาระที่ ๖  มีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับ –ไม่มี- นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมศักด์ิ  รักษาพงษ์  กระผมขอปิดประชุม ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ปิดประชุม ๑๓.๓๐ น. 
 

 


