
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจ าปี  ๒๕๖1 

ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๖1 
วันท่ี  15   สิงหาคม  ๒๕๖1  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
******************** 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๒. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ ์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
          3. นายประดิษฐ์  ภูมาศ                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 4. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
          5. นางสาวสุภารักษ์  บุบผโชติ                     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 6. นายวิรัช  วรรณพนม    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 7. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 8. นายสุขสันต์  พงษ์ลิขิตพัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 9. นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 10. นางราตรี   พันธุ์ละออ                           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

11. นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางราตรี  พันธุ์ละออ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายประภาส  กิจจินดาโอภาส   นายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 
 2. นายอัศนีย์  สัขศิลา    รองนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 
 3. นายสาโรช  สุทธิจักร    รองนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 
 4.  นางอรอนงค์  รังวิเศษ    ปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 5. นายนุกูล  ฝอยทอง    รองปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 6. นายปฏิวัติ  แปลงมาลย์   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 7. นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุตร   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. จ.อ.นพอนันต์  พรมลี    หัวหน้าส านักปลัด 
 9. นางธนวรรณ  มาปะเต    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ 
 10. นางมุกดา   ชัยยศ    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 10. นางจุฑามาศ  ปะริตวา   หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
 10. นางสาวพรรณธิภา  ทาอามาตย์  นิติกร 
 11. นางสาวปัทมาพร   ปติวัน   พนักงานจ้าง 
 12. นายวัชรินทร์  เรืองเรื่อ   พนักงานจ้าง 
 

 



นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  
เลขานุการสภาเทศบาล ประจ าปี  ๒๕61  ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๖1  วันท่ี  15  สิงหาคม  ๒๕๖1  บัดนี้ท่ีประชุมสภาเทศบาล

ต าบล วาปีปทุมพร้อมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประวัติ  ขันชะพัฒน์  ประธานสภาเทศบาลต าบล   
วาปีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม   พร้อมท้ังด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป     

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  วันนี้มีสมาชิกฯ ยื่นหนังสือขออนุญาตลาป่วย ๑ ท่าน คือ นางราตรี  พันธุ์ละออ  
เนื่องจากต้องไปพบแพทย์ตามนัดนะครับ เพราะฉะนั้นในองค์ประชุมจะเหลือ  11  ท่าน นะครับ 

1.2   เรื่อง กองสวัสดิการสังคม  ในโครงการสิทธิ์ของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ  
พร้อมท้ังจะมีการอบรม อสม. ครั้งต่อไปของเทศบาลของเราด้วยนะครับ ซึ่งจะจัดในครั้งต่อไป  
๔  รุ่น  เริมเปิดอบรมรุ่นแรกเมื่อวาน  วันท่ี  14  สิงหาคม  2561  เป็นการอบรมหลักสูตรของ
ผู้พิการนะครับ  ในการจัดโครงการนั้น ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า  รุ่นท่ี 1  นั้น จะเริ่มอบรมใน
ในวันท่ี  30-31  สิงหาคม  2561  รุ่นท่ี  2  อบรมในวันท่ี  6-7  กันยายน  2561  รุ่นท่ี  3  
อบรมในวันท่ี  11-12   กันยายน  2561  รุ่นท่ี 4  อบรมวันท่ี  18-19  กันยายน  2561  
จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่าโครงการนี้เป็นโครงท่ีจะให้สิทธิ์และเอื้ออ านวยแก่ผู้พิการ  ซึ่งเป็น
งบประมาณจาก พัฒนาสังคมจังหวัดมหาสารคาม   

1.3   ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเท่ียวงานวัด  สมาชิกทุกท่านได้รับ 
ก าหนดการไปแล้วนะครับ  คือวันท่ี 15-17  สิงหาคม  2561  มีหนังสือแจ้งเพิ่มเติมไหมครับ
ท่านปลัด 

นางอรอนงค์  รังวิเศษ   เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  ไม่มีหนังสือแจ้งเพิ่มเติมนะค่ะ   
ปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม แต่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด  ในวันท่ี 16 สิงหาคม  2561 เวลา 17.00 น. ซึ่ง

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี  2 / ๒๕๖1  เมื่อวันท่ี  ๓0  พฤษภาคม  ๒๕๖1  ขอให้ท่านสมาชิก ฯ ตรวจรายงานการ

ประชุม ฯ  หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งในท่ีประชุม / ( หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 2/๒๕๖1 เมื่อวันท่ี  
๓0  พฤษภาคม  ๒๕๖1 ) 

มติท่ีประชุม   รับรอง 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  

- ไม่มี   - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)  

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม  ท่านประภาส  กิจจินดาโอภาส  ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล ฯ รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาเทศบาล

ต าบลวาปีปทุม 
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นายประภาส  กิจจินดาโอภาส เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหาร 

นายกเทศมนตรี ฯ ของเทศบาลต าบลวาปีปทุม  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล
ต าบลวาปีปทุมอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวาปีปทุมจึงขอช้ีแจงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง  
      1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงนิ ดังนี้      
         1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 28,054,000.60 บาท  
         1.1.2 เงินสะสม จ านวน 31,468,548.83 บาท  
         1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5,487,750.84 บาท  
         1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท  
         1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 

209,585.00 บาท     
      1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 1,814,793.23 บาท  

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 
  (1) รายรับจริง จ านวน 55,902,505.04 บาท ประกอบด้วย         
         หมวดภาษีอากร จ านวน 2,652,508.69 บาท  
         หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,563,457.70 บาท  
         หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 1,529,914.47 บาท  
         หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 14,250.00 บาท  
         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 42,157.00 บาท  
         หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท  
         หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 20,123,149.18 บาท  
         หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 29,977,068.00 บาท     
      (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 722,058.50 บาท     
      (3) รายจ่ายจริง จ านวน 43,853,232.71 บาท ประกอบด้วย         
         งบกลาง จ านวน 6,978,428.80 บาท  
         งบบุคลากร จ านวน 15,924,237.80 บาท  
         งบด าเนินงาน จ านวน 9,840,640.57 บาท  
         งบลงทุน จ านวน 3,164,538.00 บาท  
         งบรายจ่ายอื่น จ านวน 15,000.00 บาท  
         งบเงินอุดหนุน จ านวน 7,930,387.54 บาท     
 
     (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 745,067.00 บาท     
      (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 30,800.00 บาท     
      (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท         
      (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท  
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 รายได้ 
  

  รายรับจริง ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 

รายได้จดัเกบ็เอง       

  หมวดภาษีอากร 2,704,188.12 2,660,000.00 3,155,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,576,206.60 1,282,000.00 1,945,600.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,744,364.49 1,750,500.00 1,950,500.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 18,560.00 16,000.00 16,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 70,745.40 181,500.00 121,500.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,500.00 5,500.00 

รวมรายได้จดัเก็บเอง 6,114,064.61 5,895,500.00 7,194,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดภาษีจัดสรร 23,608,614.38 22,881,000.00 25,586,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 23,608,614.38 22,881,000.00 25,586,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนนุให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,864,614.00 34,185,500.00 34,971,900.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 29,864,614.00 34,185,500.00 34,971,900.00 

รวม 59,587,292.99 62,962,000.00 67,752,000.00 
    

 รายจ่าย 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 8,901,546.80 10,211,500.00 10,814,560.00 

  งบบุคลากร 17,902,152.50 20,716,000.00 22,153,100.00 

  งบด าเนินงาน 14,143,510.37 15,090,100.00 16,426,240.00 

  งบลงทุน 6,839,526.00 6,506,400.00 6,778,100.00 

  งบรายจ่ายอ่ืน 15,000.00 20,000.00 15,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 10,295,000.00 10,418,000.00 11,565,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 58,096,735.67 62,962,000.00 67,752,000.00 

รวม 58,096,735.67 62,962,000.00 67,752,000.00 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภา ฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554   

-  4  - 



    ข้อ 47 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน 
   หลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินัน้หรือไม่ หาก 
   มีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้  
   อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  ขอเชิญครับ  เชิญท่านเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   
ประธานสภาเทศบาล ฯ ครับ 

นายเพิ่มศักด์ิ  จันทศิลป์  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ตามท่ีทางคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่สมาชิกสภาได้ไป

ศึกษาก่อนนั้น  ตามท่ีผมได้ศึกษารายละเอียดนั้น  เห็นว่าแต่ละโครงการเป็นโครงการท่ีดีและเหมาะสม 
ประชาชนได้ประโยชน์นะครับ แต่ก็มีบางหัวข้อท่ีผมไม่เข้าใจนะครับ จึงอยากเรียนถามทางผู้จัดท าว่า
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  100,000  บาท  
คือค่าอะไรครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เชิญท่านปลัดช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  

นางอรอนงค์  รังวิเศษ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
ปลัดเทศบาล ฯ ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  100,000  บาท  นั้น  ต้ังไว้เพื่อเป็นเงินรางวัลจ่าย

โบนัสของพนักงานเทศบาลนะค่ะ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์    เชิญท่านเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  

นายเพิ่มศักด์ิ  จันทศิลป์  เรื่องของพาหนะรถยนต์ท่ีเราต้ังไว้  814,000 บาท  ผมเห็นด้วยนะครับ  แต่ผมอยากให้ท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ จัดซื้อพาหนะท่ีเป็นมาตรฐานหน่อยนะครับ  เช่น ยกสูงท่ีราคาดี และมีระบบการป้องกันความปลอดภัย

สูงเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและประชาชนจะได้มีความปลอดภัย  ขอให้เพิ่มค าว่ายกสูงเข้าไปด้วย
นะครับ  อยากได้รถยนต์ท่ีมีมาตรฐานสูงครับ 

  อีก 1 โครงการท่ีผมอยากเรียนถาม ว่าวันนั้นผมมาประชุมเรื่องการท าประชามติขอเปล่ียนแปลง
โครงการต่างๆ  ผมจ าได้ว่ามีโครงการซื้อเครื่องขยายเสียงท่ีพี่น้องประชาชนได้ลงมติรับรอง แต่ผมมาดูใน
เทศบัญญัติท าไมไม่มีครับ  ผมอยากสอบถามท่านนายกฯ ว่าเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้ว
ท าไมไม่มีโครงการนี้เข้ามาในเทศบัญญัติฯ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เชิญท่านนายกช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเรียนช้ีแจงว่างบซื้อรถ เราต้ัง 
นายกเทศมนตรีฯ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์นะครับ ซึ่งเราไม่สามารถใส่ค าว่ายกสูง ยกต่ าได้นะครับ เราต้องท าตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์นะครับ  ส่วนการจัดซื้อจะซื้อได้อย่างไรนัน้ก็แล้วแต่ผู้รับจ้างจะยื่นซองและส่งมอบให้เราอีกครั้ง
ครับ ส่วนเรื่องเครื่องขยายเสียงนั้น  เรามาคิดดูแล้วนะครับว่าเครื่องขยายเสียงนั้นก็มีความจ าเป็นอยู่ แต่
เราได้ตรึกตรองพอสมควรแล้วนะครับว่ามีความจ าเป็นน้อยกว่าเรื่องอื่นนะครับ  เรื่องอื่นนัน้เรามีความจ า
เป็นมากกว่า  เราจึงได้จัดท าโครงการอื่นท่ีเร่งด่วนและมีความจ าเป็นมากกว่าก่อนก่อน ส่วนเครื่องเสียง
เรามีอยู่และสามารถจะซ่อมแซมได้ระดับดีได้อยู่  เราจึงยังไม่ต้ังนะครับ  ขอบคุณมากครับ 
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นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย อีกหรือไม่   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล ฯ เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขอได้โปรดยก

มือขึ้น      

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11  เสียง (ลา 1 ท่าน)      

   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี      
   งดออกเสียง  ไม่มี 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เชิญเลขานุการช้ีแจงระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  ก าหนดไว้ดังนี้  

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการประชุม
พิจารณาในวาระท่ี 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการ 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงาน
นั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ แก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น 

   แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่ กรณีต้อง 
   พิจารณาเป็นการด่วน  

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจง
ข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ีเมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ตาย 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นส้ินสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่  หรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จส้ินลง 

 
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าท่ี 

-  6  - 



ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ  103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น  และให้น าวิธีการ
เลือกตามข้อ  12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก  ให้เป็นหน้าท่ีของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น 

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการ
สภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง  ของ
จ านวนกรรมการท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมในตอน หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนัน้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อ
สงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

  

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  ตามที่เลขาฯ ได้ชี้แจง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ก าหนดรายละเอียดดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  1. การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อท าหนา้ที่รับค าแปรญัตติ และพิจารณาค าแปรญัตติ  

ซ่ึงมีจ านวน ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอให้สภาเทศบาลเสนอว่าจะมีคณะกรรมการแปร
ญัตติ ก่ีคน เชิญเสนอรายชื่อครับ 

นางสาวสุภารักษ์  บุบผโชติ  เสนอให้มีคณะกรรมการจ านวน  ๓  คนค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  ขอผู้รับรองด้วยครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้มี

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  คน ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี       
   งดออกเสียง  ไม่มี       

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เปน็คณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาเทศบาลฯ โดยให้เสนอคร้ังละล าดับจนครบจ านวน   เร่ิมเสนอรายชื่อล าดับที่ 1  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เสนอนายวิรัช  วรรณพนม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 ครับ 
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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ประธานสภาเทศบาลฯ 

ผู้รับรอง    ผู้รับรอง 4 คน 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  มีท่านใดเสนอชือ่อืน่ ในล าดับที่หนึ่งอีกหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาลฯ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมให้นายวิรัช  วรรณพนม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี       
   งดออกเสียง  ไม่มี       

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   ต่อไปเชิญเสนอรายชือ่ผู้เปน็คณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับ 2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นางสาวสุภารักษ์  บุบผโชติ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  ดิฉันนางสาวสุภารักษ์  บุบผโชติ  ขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เสนอนายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๒ ค่ะ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ผู้รับรอง    ผู้รับรอง ๖ คน 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  มีท่านใดเสนอชือ่อืน่ ในล าดับที่สองอีกหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาลฯ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมให้นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี       
   งดออกเสียง  ไม่มี       

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   ต่อไปเชิญเสนอรายชือ่ผู้เปน็คณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับ ๓ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ ์  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  ขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เสนอนายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ ครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ผู้รับรอง    ผู้รับรอง ๖ คน 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  มีท่านใดเสนอช่ืออื่น ในล าดับท่ีสามอีกหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาลฯ ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมให้นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี ๓ ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี       
   งดออกเสียง  ไม่มี       

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เชิญท่านเลขานุการอ่านรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 เชิญครับ 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 
    คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  1  นายวิรัช  วรรณพนม 
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    คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  ๒  นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์ 
    คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี  ๓  นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ 

 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ี
ดังต่อไปนี ้

(๑) ได้รับหนังสือค าแปรญัตติจากสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารตามมติท่ีประชุมสภา
ก าหนด 

(๒) พิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
(๓) น าเสนอข้อแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อประธานสภาฯ 
(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554  และระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  ต่อไปผมขอพักการประชุมเพื่อให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ด าเนินการประชุมเพื่อคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเลขานุการสภาฯ จะเป็นผู้

เปิดประชุมตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  

วาปีปทุมทุกท่านร่วมประชุมอีกครั้งในเวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม     
ขอพักการประชุมครับ 

พักการประชุมเวลา   11.00 น. 

เริ่มประชุมเวลา   13.00 น. 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  กลับเข้าสู่การประชุมอีกรอบนะครับ หลังจากท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเสร็จ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว เชิญท่านเลขานุการอ่านรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ครับ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
เลขานุการสภา ฯ 2562  มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
    1  นายวิรัช  วรรณพนม  ประธานคณะกรรมการ 
    ๒  นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์ กรรมการแปรญัตติ 
    ๓  นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ กรรมการและเลขานุการ 

 จากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ รวม  ๓  
วันท าการ  ให้ยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้ต้ังแต่ วันท่ี  16  ถึงวันท่ี ๒๐  สิงหาคม 
2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมและมีมติแล้ว  มีท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอค าแปร  
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติ ฯ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ โดยท่ีทางสภาได้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่ง

จะขออ่านค าส่ังสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ท่ี  5  / ๒๕๖1  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด  ๘  ข้อ  ๑๐๕  และข้อ  ๑๐๔  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตาม
ความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น  และได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
วาปีปทุม  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี  ๒๕๖1  
เมื่อวันท่ี  ๑5  สิงหาคม  ๒๕๖1  และค าส่ังสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ท่ี  4/๒๕๖1 
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สภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ดังรายช่ือต่อไปนี้  

    ๑.  นายวิรัช   วรรณพนม    เป็นประธานคณะกรรมการ 
    ๒.  นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  เป็นกรรมการ     
    ๓.  นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  กรรมการ/เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการการท่ีได้รับแต่งต้ัง  มีหน้าท่ีดังนี้  
๑. รับหนังสือค าแปรญัตติจากสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร  ตามมติท่ีประชุมสภา 

เทศบาลต าบลวาปีปทุมก าหนด 
    ๒. พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  

 ๓. น าเสนอข้อแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ  ต่อประธานสภาเทศบาลภายในก าหนดระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

๔. ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๕๔  และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๑5  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จนการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  จะแล้วเสร็จ 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑5   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
    นายประวัติ   ขันชะพัฒน์       ประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่  ตามก าหนดเวลานะครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  4. การนัดประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ  ในวาระที่  2  และที่  3 ผมขอนัด 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 วาระที่ 2 และ 3 ในวันที่  28 สิงหาคม  2561 เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลวาปีปทุม นะครับ 

    มีท่านใดสงสัย หรือ ติดขัดหรือไม่   
    เชิญเลขานุการสภาสรุปรายละเอียด 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร 1.สภาฯมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ  โดยมีมติเห็นชอบ  11  เสียง 
เลขานุการสภา ฯ  2.สภาฯมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  ๓  ท่านประกอบด้วย 
     ๑.  นายวิรัช   วรรณพนม    เป็นประธานคณะกรรมการ 
     ๒.  นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  เป็นกรรมการ   
     ๓.  นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  กรรมการ/เลขานุการ 
    3.สภาฯก าหนดให้มีการยื่นค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ท่ีห้อง  
   ประชุมสภาฯ ต้ังแต่วันท่ี  16  ถึงวันท่ี  20  สิงหาคม 2561 ในเวลา 08.30-16.30 น.  
    4.ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าแปรญัตติในวันท่ี 21    
   สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. และรายงานให้ประธานสภาฯทราบด้วย 
    5.ประธานสภาฯนัดประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 2 และ 3  ในวันท่ี  28  สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
         

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด  มีเรื่องอื่นหรือไม่  เชิญท่านรัฐกร  นภาภาค ครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ  
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นายรัฐกร  นภาภาค  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนายรัฐกร  นภาภาค   
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม ฯ ขอเรียนถามฝ่ายบริหารว่าเขาก าลังสร้างท่อระบายน้ าในซอยศาล

เจ้า ข้างบ้านผม  ผมเห็นช่างเถียงกันทุกวันว่าจะท าตรงนี้หรือจะท าตรงไหน ขยับตรงไหน ผมเลยถามว่า 
คุณไม่มีแบบหรือ  และช่างมาไหม  เขาก็ไม่ตอบผม  ผมบอกว่าถ้าพวกคุณท าแล้วผิดแบบคุณก็ต้องท า
ใหม่ เลยสงสัยว่าการควบคุมงานก่อสร้างเราส่งช่างไปดูบ้างไหม  และมีการย้ายท่ีวางบ่อพัก  แล้วแบบ
เป็นอย่างไร  เป็นการจัดจ้างวิธีไหนถึงได้ผู้รับเหมาแบบนั้น  และเขาจะส่งมอบงานเราเขาจะส่งพวกดิน
และเศษวัสดุท่ีเกะกะบนถนนด้วยหรือ ท าไมเขาไม่ท าให้อยู่ในสภาพเดิม เป็นการก่อสร้างท่ีไม่ค่อยมี
ระเบียบ  ท่ีสงสัยอย่างมากคือเขาท ามีช่างไปคุมไหม และท าไมเขาต้องย้ายไปตรงนั้น ตรงนี้  เหมือนไม่มี
แบบท่ีแน่นอน 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมขอตอบข้อ 
นายกเทศมนตรี ฯ สอบถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าซอยศาลเจ้า  ไม่ใช่งบประมาณของ

เทศบาลครับ  เป็นงบประมาณของโครงการไทยยัง่ยืน  ของหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  ๔  นะครับ  เราได้รับการ
ร้องเรียนจากชาวบ้านเหมือนกัน  เราก็ไม่ทราบว่ามีการก่อสร้าง  และเราก็ได้ออกไปตรวจสอบและ
สอบถามผู้ใหญ่บ้านจึงทราบความจริงว่าเป็นโครงการของไทยยั่งยืน  ท าตามประชาคมหมู่บ้าน  เทศบาล
ไม่ได้เกี่ยวข้อง  ซึ่งเราไม่ทราบจริงๆ นะครับ  ไม่มีการคุมงาน หมู่บ้านสร้างเอง ท าเอง หาผู้รับจ้างเอง 
ครับผม 

นายรัฐกร  นภาภาค  เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะครับ  ผมพึ่งทราบ  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ขอให้เทศบาลไปก ากับใน  
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ส่วนนี้ด้วย  ถ้าเป็นเทศบาลท าจริงๆ คือรับไม่ได้  แต่ถึงเทศบาลไม่ได้ท าก็ต้องไปก ากับดูแลในเรื่องความ

สะอาดของถนนเราว่าถ้าคุณท าอย่างนี้ก็มีชาวบ้านร้องเรียนมานะ  ถ้าอย่างนั้นผมก็มีข้อสรุปหลายอย่างใน
เรื่องของกิจกรรมท่ีด าเนินการในเทศบาล   เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลท่ีผมไปใช้สถานท่ี เทศบาลก็
บอกว่าอันนี้ไม่ใช่งบประมาณของเทศบาล  เป็นงบไทยเข้มแข็ง  คุ้มหนองคูก็เช่นกัน รอบท่ีแล้วท าโรง
อเนกประสงค์  และก็ท าแบบนี้ทุกหมู่บ้าน  ท าตามส่ีแยก สามแยก บ้าง  ไม่มีการวิจัยว่าท าไปแล้วจะใช้
ประโยชน์อะไร  และล่าสุดคุ้มหนองคูท าไปแล้วไม่ได้ใช้อะไรเลย  มาคิดใหม่อยากของบประมาณย้ายหนี
อีก คืออะไรครับ  เพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านนายกฯ ดูแลเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับ  เพราะเป็น
พื้นท่ีรับผิดชอบของท่าน 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุตร  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกทุกท่านครับ  ในส่วนของโครงการสร้างร่องระบายน้ า 
ผู้อ านวยการกองช่าง ข้างศาล  วันแรกที่ทราบข่าวว่ามีโครงการลง  ท่านนายกฯ ได้ส่ังการให้ผมออกไปตรวจสอบ  ผมก็ออกไป

เลยนะครับ  ผมได้สอบถามไปทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4  ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นงบของประชาคมหมู่บ้าน  
ผมเลยบอกว่าท าไมไม่แจ้งทางเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่า ถ้าท าเสร็จผู้รับเหมาจะรับผิดชอบเรื่องท า
ความสะอาดให้ครับ  

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เชิญท่านผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นางธนวรรณ  มาปะเต  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันนางธนวรรณ  มาปะเต   
ผอ.การกองสวัสดิการฯ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมค่ะ ในส่วนของกองสวัสดิการได้รับงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ เรื่อง การปรับสภาพบ้านผู้พิการ  จ านวน  4  หลัง  หลังละ 20,000  บาท   
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