
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี  ๒๕61 

คร้ังที่  ๑/ ๒๕61 
วันที่   29  พฤศจิกายน  ๒๕61  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๒. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
          3. นายรัฐกร  นภาภาค                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 4. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 5. นายวิรัช  วรรณพนม    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 6. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 7. นางราตรี   พันธุ์ละออ                           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

8. นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  
ผูไ้ม่มาประชุม 
 1. นายประดิษฐ์  ภูมาศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม (ลาป่วย) 
          2. นางสาวสุภารักษ์  บุบผโชติ                     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม (ลาป่วย) 

3. นายสุขสันต์  พงษ์ลิขิตพัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม (ลาป่วย) 
4. นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายประภาส  กิจจินดาโอภาส   นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายสาโรช  สุทธิจักร    รองนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 
 ๓. นางอรอนงค์  รังวิเศษ     ปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๔. นายนุกูล  ฝอยทอง    รองปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๕. นางพีรญา  อนุอัน    ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๖. นายปฏิวัติ  แปลงมาลย์   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 ๗. นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุตร   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๘. จ่าเอกนพอนันต์  พรมลี   หัวหน้าส านักปลัด 
 ๙. นางธนวรรณ  มาปะเต    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ 
 ๑๐. นางจุฑามาศ  ปะริตวา   หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
 ๑๑. นางสาวพรรณธิภา  ทาอามาตย์  นิติกร 
 ๑๒. นางสาวปัทมาพร   ปติวัน   พนักงานจ้าง 
 ๑๓. นายวัชรินทร์  เรืองเรื่อ   พนักงานจ้าง 
 



เปิดประชุม  ๑๐.๐๐ น. 
 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุมสมัยสามัญ   
เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕61  ครั้งท่ี  ๑/๒๕61 วันท่ี  29  พฤศจิกายน ๒๕61 บัดนี้

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุมพร้อมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประวัติ  ขันชะพัฒน์  
ประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิด
ประชุม พร้อมท้ังด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เมื่อองค์ประชุมครบตามก าหนด  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล   
ประธานสภาเทศบาลฯ วาปีปทุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑/๒๕61  วันท่ี  29  พฤศจิกายน  ๒๕61  

เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ในการประชุมในวันนี้มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ได้ยื่นใบลา   
ประธานสภาเทศบาลฯ     จ านวน  4  ท่านนะครับ ดังต่อไปนี้นะครับ 

1. นางสาวสุภารักษ์   บุบผโชติ 
2. นายประดิษฐ์  ภูมาศ 
3. นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์ 
4. นายสุขสันต์  พงษ์ลิขิตพัฒน์       
เป็นอันว่าองค์ประชุมสามารถด าเนินการประชุมได้นะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์       รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประธานสภาเทศบาลฯ              ประจ าปี พ.ศ.2561  ครั้งท่ี 1 / ๒๕๖1   เมื่อวันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖1  ขอให้ท่าน
    สมาชิก ฯ ตรวจรายงานการประชุม ฯ  หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งในท่ีประชุมครับ 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/ 
๒๕๖1  เมื่อวันท่ี ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖1 ครับ 

 

มติท่ีประชุม              รับรอง 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม   
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   3.1 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการ
ประธานสภาเทศบาล ฯ             ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     เชิญท่านเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  ผู้เสนอกระทู้ถาม 
 

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์      เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ตามท่ีกระผมได้ยื่นกระทู้ถามในหัวข้อเรื่อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือเราจะเห็นได้จากลูกจ้าง พนักงาน และ
ข้าราชการของเราท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาหลังจากเลิกงานแล้ว  จะมีงานนอกเวลาหรือ

-  ๒  - 



กิจกรรมท่ีทางเทศบาลจัดขึ้น  เช่น การจัดตลาดถนนคนเดินสายวัฒนธรรม  การจัด
กิจกรรมวันลอยกระทง  ผมมีข้ออยากจะสอบถามทางคณะผู้บริหารว่า 

1. ได้ต้ังงบประมาณไว้หรือไม ่
2. สามารถเบิกจ่ายในกรณีไหนได้บ้าง 
3. มีงบในการเบิกจ่ายหรือไม่ 

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์     เชิญท่านนายกเทศมนตรี ฯ  ตอบกระทู้ถาม ข้อท่ี  ๓.๑  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ 
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอตอบ 
นายกเทศมนตรี ฯ   กระทู้ถามท่านสมาชิกดังนี้ครับ 
     ข้อ 1 ได้ต้ังงบประมาณไว้หรือไม่   
     ขอตอบว่าไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติฯ ครับ 

ข้อ 2 สามารถเบิกจ่ายในกรณีไหนได้บ้าง 
ขอตอบว่า  เงินตอบแทน  หมายความว่า  เงินท่ีจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นที่

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีต้ังส านักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีต้ังส านักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่
ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ นอกท่ีต้ัง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้
ปฏิบัติงานนั้น นอกผลัดหรือกะของตนเอง และเป็นงานเร่งด่วนท่ีกรม หรือกระทรวง
ส่ังการมาเร่งด่วนนะครับ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการ เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกิน
วันละ  4  ช่ัวโมง  อัตราช่ัวโมงละ  50  บาท  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
วันหยุดราชการ  เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ  7  ช่ัวโมง  อัตราช่ัวโมงละ  60  
บาท  ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในงานประเพณี  งานรัฐพิธี  ไม่ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เพราะเป็นการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามภารกิจปกติ  เช่น  
งานประเพณีลอยกระทง  งานรัฐพิธีต่างๆ ไม่ถือวา่เป็นการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  เราได้รับการทักท้วงไว้จาก สตง. นะครับ  และตามระเบียบก็ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้  แต่ทางเทศบาลเราก็ได้มองเห็นการท างานของเจ้าหน้าท่ี  พนักงาน และ
ลูกจ้าง  เราก็ได้มีการจ่ายโบนัสเพื่อเป็นการชดเชยให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน  ใน
ปีงบประมาณ  2561  เราได้ต้ังงบประมาณไว้  จ านวน  1,200,000  บาท  เพื่อ
จ่ายให้กับพนักงานและลูกจ้างของเรา และได้รับอนุมัติจาก ก.จังหวัด ให้จ่ายได้ และ
เราจะจ่ายในเดือนธันวาคมนี้นะครับ  เราจ่ายด้วยความเป็นห่วงข้าราชการและลูกจ้าง
เราได้ต้ังเป็นเงินโบนัสไว้ให้  เพื่อจ่ายชดเชยแทนค่าเบิกล่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี
และในบางส่วนท่ีไม่สามารถเบิกได้ ตามท่ีผมกราบเรียนไปแล้วครับ 

ข้อ 3 มีงบในการเบิกจ่ายหรือไม่ 
ขอตอบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เราไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ครับ  

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   3.2 เรื่อง การด าเนินโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพของส านักงาน
ประธานสภาเทศบาลฯ  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบประมาณของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
    สุขภาพงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562  
     เชิญท่านรัฐกร  นภาภาค  ผู้เสนอกระทู้ถาม 

-  3  - 



นายรัฐกร  นภาภาค       เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายรัฐกร   
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ นภาภาค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลวาปีปทุม

ได้รับงบประมาณตามภารกิจจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โอน
งบประมาณมาให้เทศบาลต าบลวาปีปทุมบริหารจัดการ ผมขอเรียนถามว่าเทศบาล
ต าบลวาปีปทุมมีการบริหารจัดการอย่างไร   

1. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อให้
เทศบาลด าเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ  งบประมาณปี พ.ศ.
2562  จ านวนเงินเท่าไหร่  และในส่วนของเทศบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณไว้
จ านวนเท่าไหร่ 

2. โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนเงินดังกล่าวตามข้อ 1 เป็นโครงการลักษณะ
ใด  กลุ่มบุคคล  หรือส่วนราชการ จะใช้จ่ายเงินงบประมาณในด้านใดใด้บ้าง 

3. ในปีงบประมาณ 2562  เทศบาลมีแผนงาน และ งบประมาณในการ
ปรับปรุงสถานท่ีหือจัดหาครุภัณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพไว้อย่างไร 

ผมขออธิบายในข้อ 3 นะครับว่า  เรามักจะบริหารเงินแต่เราไม่บริหารคน  
คนเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญมากกว่า  คือผมอยากจะบอกว่าท่ีผมท าครึ่งหนึ่งคือการ
ศึกษาวิจัยส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือการท ากิจกรรมร่วมกันและเอาเรื่องของสุขภาพมาเป็นตัว
หลัก  อย่างเช่นผมไปหาหมอ  หมอบอกผมว่ามวลร่างกายของผมเกิน  แต่หมอคนท่ี
บอกผมอ้วนกว่าผมอีกครับ  ให้ผมลดน้ าหนัก  ซึ่งตอนนั้นน้ าหนักผม  69  กิโลกรัม  
ผมสูง  170  เซนติเมตร  หมอบอกว่าผู้ชายเอา 100 ลบออก  หมอบอกว่าน้ าหนักผม
ไม่เกินแต่รอบเอวของผมเกินครับ  ตอนนี้น้ าหนักผม  64  กิโลกรัมครับ  ส่วนในเรื่อง
ของพิธีเปิดถนนคนเดินสายวัฒนธรรม  136 ปี เมืองวาปีปทุม  ในวันนั้นก าหนดให้มี
นางร า  136 คน  ไม่ทราบว่ามาจากไหนบ้างนะครับแต่เทศบาลมีนางร าไม่พอ  ปรากฏ
ว่าชุมชนหนองคูมีนางร า  3  คน  ผมเลยสงสัยว่าเราเดินไปในทิศทางไหน  อะไรคือเหตุ
จูงใจให้คนมาร่วมกิจกรรม  อะไรคือเหตุท่ีไม่ต้องจูงใจ  ผมก็ไม่ทราบว่าบริหารอย่างไร  
แต่ของชุมชนท่ีไปเข้าร่วมแสดงพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายต่อคนละประมาณ  1,000  บาท  แต่
ประชาชนเต็มใจจ่ายนะครับ  เพราะประชาชนคิดเห็นว่าในอนาคตต่อไปถนนคนเดิน
แห่งนี้จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน  ผมจึงมีความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ จะต้องสร้าง
แรงจูงใจให้คนมาสู่จุดนี้  และจะเป็นผลดีในการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพหรือวัฒนธรรม
ของการแสดงเพื่อประเพณีได้หรือไม่  อย่างเช่นงานลอยกระทงท่ีผ่านมา  คนในชมรม
ท่ีมาฟ้อนมาร า ก็มาต่อว่าผมหลายคน หลายเรื่อง แต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผมถือ
หลักการประเมิน  ถ้าประเมินได้ผมก็ให้ท า  เทศบาลไม่ได้เชิญพวกคุณนะ  พวกคุณอย่า
ไปท า ท าแบบนี้ไม่มีคนดูหรอก  มีแต่คนเขาจะลุกหนี  มีบางคนพูดแบบนี้   แต่ผมก็
เฉยๆ ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใคร  และผมก็ท าไป  เพราะฉะนั้นค าถามข้อสุดท้ายนี้คือผม
เคยเสนอเทศบาลว่าถ้ามีงบประมาณบ้าง  ท่านท าได้ไหม  จะให้พวกเราไปแสดงในถนน
คนเดิน  ผมแสดงไม่ได้เลยเพราะผมเต้นในระบบของ Standard  มันจะต้องมี step มี
การหมุนตัว พื้นแบบนั้นมันท าไม่ได้ครับแต่ผมก็ต้องท าบ้างเพื่อไม่ให้เขาบอกว่าชมรมไม่
มีมาตรฐาน  ส่วนท่ีผมท า ผมก็ต้องท าคนเดียว  เพราะสมาชิกคนอื่นท าไม่ได้เนื่องจาก
เวลาฝึกเขาฝึกพื้นเรียบและรื่นครับ ก็เสนอท่านนายกว่าขอติดกระจกเงาให้ได้ไหม ไม่ใช่
ติดให้ชมรมวาปีลีลาศนะครับ  ชุมชนไหนอยากแสดงอะไรก็ไปซ้อมได้นะครับ  เด็ก
อนุบาลอยากซ้อมก็ไปซ้อม  เจ้าหน้าท่ีเทศบาลอยากซ้อมก็ไปซ้อมนะครับ  มันเป็นเรื่อง
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ของการพัฒนาบุคลิกภาพอันพึงประสงค์  จะไปเต้นแล้วไม่รู้ว่าตัวเองบิดงอไปทางไหน
มันไม่ได้นะครับ  ถ้าท าเสร็จประโยชน์ไม่ได้จบท่ีตรงนั้นนะครับ  งานเทศกาล งาน
ประเพณี ชุมชนต่างๆ น่าจะมีส่วนร่วมมากกว่าท่ีผ่านมา  อย่างเช่นผมไปเท่ียวท่ีภูเก็ต
กลับมาเพื่อนก็ส่ง Line  มาหา ขณะนี้ท่ีภูเก็ตก าลังโปรโมทการท่องเท่ียวท่ีภูเก็ต  
นางร าเริ่มต้ังแต่ระดับ คุณนายผู้ว่าลงไป  และอีก 2-3 วันท่ีผ่านมาเพื่อนผมก็ส่งงาน
ถนนคนเดินของเขมราฏร์ธานี  ผมก็ไม่ทราบว่าเขมราฏร์ธานี  เป็นช่ือจริงหรือเปล่า  ส่ง
มาให้ผมดูและผมได้ส่งให้ท่านปลัดดูแล้วนะครับ  ของเขามันไม่ใช่ระดับธรรมดาแล้วนะ
ครับ  ดูแล้วอลังการมากครับ นั่นคือวัฒนธรรม  ผมเกิดท่ียโสธรและจบ ม.6 ท่ีนั่น  เป็น
จังหวัดท่ีพลเมืองมีความสุขมาก  งานบุญบั้งไฟก็เหมือนกัน  ทุกคนจะออกมาร่วมงาน
โดยท่ีไม่เกี่ยงว่าใครจะสนับสนุนอะไร  จังหวัดอุบลราชธานีก็เหมือนกันครับ  ประเพณี
แห่เทียนเขาก็ดีมากเลยนะครับ  พอกลับมาคิดว่าอ าเภอวาปีปทุมของเราคิดอะไร  เอา
ประเพณีกลองยาวมาท าเป็นประเพณีประจ าอ าเภอ  เป็นงานหลัก  แต่คนท้ังชุมชนร า
ได้แค่  3  คน  ซึ่งมันไม่ใช่วิถีชีวิต  ไม่ใช่วัฒนธรรมของการแสดง  ถ้าจะให้คนมาร่วม
เราต้องบริหารคนมากกว่าการบริหารเงินนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์     เชิญท่านนายกเทศมนตรี ฯ  ตอบกระทู้ถาม ข้อท่ี  ๓.2  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ 
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมใคร่ 
นายกเทศมนตรี ฯ   ตอบกระทู้ถามท่านสมาชิกดังนี้ครับ 

ข้อ 1 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อให้
เทศบาลด าเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ งบประมาณปี พ.ศ.
2562  ตามรายหัวของประชากรพื้นท่ี  5,253 คน  คนละ  45  บาท  เป็นเงิน  
236,385 บาท เทศบาลฯได้สมทบอีก  120,000  บาท  เป็นงบประมาณท่ีเหลือ
จ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ยอดยกมาจ านวน 45,752.29 บาท  รวมเป็น
เงินท่ีจะต้องด าเนินการในโครงการหลักประกันสุขภาพฯ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  เป็นเงิน  420,137.29  บาท   

ข้อ 2 โครงการสนับสนุนเงินดังกล่าวตามข้อ 1 โครงการลักษณะใด กลุ่ม
บุคคล  หรือส่วนราชการ จะใช้จ่ายเงินงบประมาณในด้านใดใด้บ้าง 

ขอตอบว่า เป็นโครงการท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ  สร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  
ฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาปฐมภูมิเชิงรุกส าหรับประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งประกอบไปด้วย
กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ และหญิงหลังคลอด กลุ่มเด็กเล็กและกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  กลุ่ม
เด็กวัยเรียนและเยาวชน  กลุ่มวัยท างาน  กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มคน
พิการและทุพพลภาพ  กลุ่มประชาชนท่ัวไปมีภาวะเส่ียงและจะต้องใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมค่าใช้จ่ายตามแผนโครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการ
กองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารสาธารณสุขและหน่วยบริการสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข 

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดขบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรคขององค์กร หรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น  

3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือศูนย์ท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  ศูนย์พัฒนา
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คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการใน
ชุมชน 

4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 20 
ของเงินรายได้ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อหา
ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง หรือสนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็นและครุภัณฑ์ท่ี
จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็นหรือเหมาะสม และทัน
ต่อเหตุการณ์ได้ 

ข้อ 3 ในปีงบประมาณ 2562  เทศบาลมีแผนงาน และ งบประมาณในการ
ปรับปรุงสถานท่ีหือจัดหาครุภัณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพไว้อย่างไร 

ขอตอบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมของเทศบาลตามเทศบัญญัติไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ีหรือ
จัดหาครุภัณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพไว้ แต่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพได้ตามโครงการประเภทท่ี 2 ท่ีสนับสนุนองค์กร หรือกลุ่ม
ประชาชน หรือหน่วยงานอื่น กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีขอสนับสนุนมีความ
จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อจัดบริการสาธารณสุขให้บุคคล ให้คณะกรรมการกองทุน
พิจารณาสนับสนุนได้ตามความจ าเป็น และครุภัณฑ์ท่ีจัดหาได้เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชนท่ีได้รับการสนับสนุน 

ลานถนนคนเดินท่ีท่านสมาชิกได้เรียนนั้น  ผมได้ส่ังการให้ทางกองช่างได้ไป
ส ารวจ ออกแบบ และประมาณการเรียบร้อยแล้ว  คงจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับ จะเท
คอนกรีตใหม่ให้ท่าน ท าแบบขัดมันให้เรียบตามความประสงค์ของท่านท่ีจะได้เต้นได้
อย่างสะดวกสบาย ใช้งบประมาณ ประมาณ 20,000 บาท ในการเทคอนกรีตอีก 1 
ช้ัน และขัดมันให้เรียบ  ส่วนเรื่องการติดกระจกเงาท่ีชมรมลีลาศนั้นก็ให้ทางช่างไป
ส ารวจแล้วนะครับ  ให้ท าประมาณการแล้วท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง และไปติดต้ังให้นะ
ครับ 

ส่วนโครงการท่ีท่านจะจัดท าเพื่อขอรับงบประมาณ ก็ขอให้ท่านท าโครงการ
มาเลยนะครับ  เพื่อขอรับเงินสนับสนุน  และเรื่องจัดท าโครงการให้ท่านประสานกับ
ทางกองสาธารณะสุขนะครับ  จะได้เอาเข้าท่ีประชุมนะครับ  เราจะมีประชุม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเร็วๆนี้ครับ  แต่เราจะต้องต้ังคณะกรรมการ
ก่อน  ในวันนี้เราก็เอาเข้าสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือก เพราะคณะกรรมการหมดวาระไป
แล้ว  ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่  ขอเรียนว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท่ีเรามีอยู่  มีท้ังหมด  18  ท่าน โดยมี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวาปีปทุมเป็น
ท่ีปรึกษา  สาธารณสุขอ าเภอวาปีปทุมเป็นท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรีฯเป็นประธาน
กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองนายกเทศมนตรีเป็นรองประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ปลัดเทศบาลฯเป็นรองประธานกรรมการ  ตัวแทนหน่วยงานรับร้องเรียนอิสระเป็น
กรรมการฯ ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลวาปีปทุม ,
ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน จะเป็นประธานชุมชนทุกชุมชน , สมาชิกสภาเทศบาลฯ  จ านวน  
2  ท่าน  , อสม.  จ านวน  2  ท่าน , ผอ.กองสาธารณสุขเป็นเลขานุการ , หัวหน้าฝ่าย
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งานท่ัวไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการและหัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุขเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
หลังจากเราแต่งต้ังคณะกรรมการแล้วคงจะมีการประชุมพิจารณา  จึงอยากให้ท่านท า
โครงการเสนอไว้เลยเมื่อได้คณะกรรมการแล้วฯจะได้ด าเนินการประชุมอนุมัติโครงการ  
จะได้ใช้เงินได้ทันท่วงที  และขอเรียนเพิ่มเติมว่าโครงการท่ีเราใช้เงินไปปีท่ีแล้ว 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ได้แก่ 

1.  โครงการคัดกรองภาวะเส่ียงพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน  ต้ังไว้ 28,000
บาท เป็นโครงการของโรงพยาบาลวาปีปทุม 

2. โครงการดอกล าดวนวาปีปทุมสโมสร  ต้ังไว้  48,200  บาท  เป็น
โครงการของโรงพยาบาลวาปีปทุม 

3. โครงการดูแลฟื้นฟูมารดาหลังคลอด  ต้ังไว้  3,100  เป็นโครงการของ
โรงพยาบาลวาปีปทุม 

4. โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการด้วยแพทย์แผนไทยโบราณ  
แพทย์แผนไทยในชุมชน  ต้ังไว้  11,000 บาท  เป็นโครงการของโรงพยาบาลวาปี
ปทุม 

5. โครงการอบรมผู้น านักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ  ต้ังไว้  36,900  บาท  
เป็นโครงการของโรงพยาบาลวาปีปทุม 

6. โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ต้ังไว้  31,500  บาท ใช้จริง 
30,000  บาท  เป็นโครงการของชมรมแอโรบิคเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

7. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ เชิงการมีส่วน
ร่วมและกิจกรรมสร้างสมวัย  ต้ังไว้   80,000  บาท  ใช้จริง  79,200  บาท  เป็น
โครงการของโรงเรียนผู้สูงอายุ  ชมรมผู้สูงอายุ   

8. โครงการคลินิกผู้สูงอายุ  และคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุในชุมชน  ต้ังไว้  
50,500  บาท  เป็นโครงการของกองทุนสุขภาพเทศบาลต าบลวาปีปทุม   

9. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ต้ังไว้ 
20,000  บาท  ใช้จริง  19,850  บาท  เป็นโครงการของกองทุนสุขภาพเทศบาล
ต าบลวาปีปทุม 

10. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ  โดยใช้เครื่องมือ DSDM  ต้ังไว้  5,600  บาท ใช้จริง  7,800  บาท เป็น
ของกองทุนสุขภาพเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

11. การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่ารับรอง  ต้ังไว้  61,000  บาท  ใช้
จริง  41,350  บาท   

12. โครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดและ
ภัยพิบัติ  ต้ังไว้ 30,000  บาท  ใช้จริง 9,100  บาท  เป็นโครงการของกองทุน
สุขภาพเทศบาลต าบลวาปีปทุม   

งบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 410,752.29  บาท  
และใช้ไป  คือ  งบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้ 405,800 บาท  ใช้จริง  365,000  บาท  
งบประมาณท่ีเหลือจากยอดปี 2561   45,752  บาท  ได้ยกมารวมกับ
งบประมาณปี 2562  ตามท่ีได้เรียนท่านไปแล้ว  ขอบคุณครับ 
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นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เชิญท่านรัฐกร  นภาภาค  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายรัฐกร  นภาภาค   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ  มีเรื่องท่ีจะสอบถามต่อเนื่องครับ   
สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีท่านบอกว่าครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อในแต่ละโครงการ  มันเป็นโครงการนะครับ  ไม่ใช่ว่าส่วน

ราชการหรืออะไร  คือไม่ได้ไปบวกเข้าตรงท่ีว่าเป็นทรัพย์สินของใคร และท่านบอกว่า
ครุภันฑ์ท้ังหมดมันจะเป็นของเทศบาล  แต่พอท่านอธิบายต่อไปอีก  ท่านก็บอกว่าเป็น
ของเทศบาล ของหน่วยงาน หรือขององค์กร  เช่น  ของโรงพยาบาลท่ีซื้อแล้วมันยัง
จะต้องเป็นของเทศบาลอยู่หรือไม่  ผมขอเรียนถามว่า  ถ้าผมจะซื้อเครื่องขยายเสียง 
เพราะกิจกรรมนี้มันต้องใช้  ท่ีผ่านมาผมใช้เงินส่วนตัวซื้อมาเอง  และมันก็เกิดปัญหา
ตามมา  เช่น  เราจะซ้อมลอยกระทง  เราจะท าหลายกิจกรรมพร้อมกัน เวลาฝึกซ้อม
เราก็ท าพร้อมกัน  เราก็ขอยืมของทางเทศบาล บอกว่าขอยืมต้ังแต่วันท่ี  14 – 21  
พฤศจิกายน  ก็ได้ใช้อยู่วันเดียว  คือวันท่ียืม  หลังจากนั้นไม่รู้ไปไหน  ผมก็ไม่ได้ติดใจ
ส่วนนั้น  อีกอย่างคือผมขอเก้าอี้ไว้นั่งหน่อยครับ  ประมาณ  10  ตัว  ก็ได้แต่วันท่ีขอ  
วันหลังก็หมด  ท่ีบ้านผมก็ซื้อไว้อยู่ครับ  แต่ผมไม่ได้ขนไป  เพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อ  
เพราะชมรมก็เป็นอย่างท่ีผมเรียนนะครับ  การแสดงในแต่ละครั้งอย่างต่ าท่ีสุด  500  
บาท/คน  ช่วงหลังนี้จะท าบ่อย  สมมุ ติว่าวันนี้ ผมท าโครงการเสนอมาแล้ว  
งบประมาณก็ตามท่ีเสนอขึ้นมา  40,000 บาท  แต่เห็นบอกว่าผมจะได้ 20,000  
บาท ผมก็ไม่ได้ว่า แต่ผมบอกว่าผมต้องซื้อเครื่องขยายเสียง (ล าโพง)  ผมไปดูท่ีพอจะ
ใช้งานได้ ประมาณ 65,000 บาท  แต่ทางนี้บอกว่าให้ไม่เกิน  5,000  บาท  ก็ไม่ว่า
กันนะครับ  และผมอยากจะซื้อทีวีแบบจอใหญ่ก็บอกว่าอาจารย์จะซื้ออะไรก็ได้  ถ้า
เกินกว่า 5,000  บาท  คือค่าตอบแทน  ถ้าอาจารย์ไม่เอาค่าตอบแทนอาจารย์ก็ไปซื้อ  
และส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการนี้จริงๆ ก็คือเครื่องช่ังน้ าหนักและเครื่องวัดความดันท่ี
เราจะต้องมี  ท่ีผมถามท่านนายก คือ 5,000 บาท ท่ีให้เราซื้อ  ซื้อเสร็จเป็นทรัพย์สิน
ของใคร  และถ้าผมซื้อจอทีวีหรือซื้ออย่างอื่นซึ่งเป็นเงินประเภทตอบแทนวิทยากร 
ตรงนี้ผมไม่ถามนะครับ  เพราะถ้าจะมาเอา ผมก็คงไม่ให้  ขอเรียนถามครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายปฏิวัติ  แปลงมาลย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ ครับ  ผมขอตอบเพิ่มเติมจากท่ีท่านนายกได้ตอบกระทู้ไปแล้วนะครับ  ในเรื่องของค่า

ครุภัณฑ์  ในส่วนท่ีท่านนายกได้พูด  จะเป็นประเภทท่ี 4 นะครับ  ซึ่งเป็นงบบริหาร
จัดการของกองทุนฯ ซึ่งในเรื่องการจัดซื้อในประเภทท่ี 4 ถ้าเป็นครุภัณฑ์จะเป็นของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือกองทุนฯ ของเรานะครับ  ส่วนในเรื่องของอาจารย์ จะเป็น
ประเภทท่ี  2  คือ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  ในส่วนของกลุ่ม
ประชาชน และหน่วยงานอื่น ซึ่งในข้อ 2 นี้ท่านนายกได้ตอบไปแล้วนะครับ  คือ
คณะกรรมการกองทุนฯพิจารณาสนับสนุนให้ในวงเงินตามความจ าเป็น  และครุภัณฑ์
ท่ีจัดหาได้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชนท่ีได้รับการสนับสนุน  
ก็คือ ถ้าท่านสมาชิกในกลุ่มวาปีลีลาศได้จัดซื้อครุภันฑ์  ครุภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเป็นของกลุ่ม
วาปีลีลาศเลยนะครับ  มันจะแยกประเภท คือ ประเภทท่ี 4 กับประเภทท่ี 2 ท่ีเรา
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สนับสนุนนะครับ  ถ้าเป็นกลุ่มองค์กรท่ีมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ก็จะเป็นของกลุ่ม/องค์กร
นั้นเลย  ในการท่ีจะดูแลครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เชิญท่านรัฐกรฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายรัฐกร  นภาภาค  ท่ีท่านนายกบอกว่าจะไปเทคอนกรีตลานถนนคนเดินให้ท่าน  ไม่ใช่ให้ผมนะ  
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ  ผมขอเรียนว่าทุกอย่างเพื่อประชาชน 5,000 กว่าคน  ผมอยากจะเห็นกิจกรรม

ท่ีทุกฝ่ายรวมใจเป็นหนึ่งเดียว  อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม และท่ีจะเรียกผมว่าผมเป็น
ฝ่ายค้านผมก็ไม่ได้สนใจครับ  ถ้าผมอยากท าผมก็ท า ผมขอขอบคุณท่าน ผอ.กอง
สาธารณสุขครับ  คือเราก็ลังเลว่าจะจัดการอย่างไร  แล้วท่านบอกว่า  ใน 5,000  
บาท  ผมก็จะซื้อในส่วนนั้น  แล้วก็จะให้เป็นของชมรม  ส่วนอื่นก็เป็นเรื่องท่ีผมจะ
บริหาร  อย่างปีท่ีแล้วผมก็ลงทุนไปหลายหมื่นครับ  แต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่ากัน  คนอื่นจะ
มามือเปล่าผมไม่สนใจ  ขอให้คุณมีความสุขกลับไปก็แล้วกัน  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  ขอบพระคุณท่านอาจารย์รัฐกร  อย่างสูงยิ่งท่ีได้เล็งเห็นสุขภาพของพี่น้อง 
นายกเทศมนตรี เทศบาลของเรา  ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของเรานะครับ  เห็นแล้วก็มี

ความช่ืนชมและดีใจว่าพี่น้องมีความสุข และพี่น้องมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  จาก
การท่ีท่านได้พาญาติพี่น้องแสดงออก  หลังจากแสดงเสร็จ เส้ือเปียกเลยนะครับ เหงื่อ
ไหลเลยนะครับ  ถือว่าเป็นการออกก าลังกายท่ีดีมากเลยครับ  ในปีงบประมาณ 
2562  เลยได้เรียนเชิญท่านว่า ให้ท่านท าโครงการมาเพื่อจะได้รับการสนับสนุน  
หากมีส่ิงใดท่ีทางเทศบาลส่งเสริมได้เราก็จะส่งเสริมนะครับ  เช่นชมรมแอโรบิคเราก็
ส่งเสริมไปแล้ว  และชมลมลีลาศก็เป็นอีกชมรมหนึ่งท่ีน่าส่งเสริมอีกชมรมหนึ่งนะครับ 
เพราะเห็นพี่น้องได้มาแสดงออกแล้วช่ืนชม  เพราะว่าพี่น้องจะได้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ให้กับพี่น้องเขตเทศบาลของเราต่อไปในอนาคตนะครับ  ถือโอกาสนี้กราบ
ขอบพระคุณท่านอีกครั้งครับ ขอบคุณมากครับ 

ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ  ขอให้พิจารณาด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการดังนี้  
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ๔.๑ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล พัฒนาเทศบาล  จ านวน  ๓  คน    /เชิญท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอ 
 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส      เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
นายกเทศมนตรี                       ตามท่ีเทศบาลต าบลวาปีปทุมได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล               

ท่ี 259/๒๕๕9  ลงวันท่ี  15  ธันวาคม  ๒๕๕9  คณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระ
ลง  ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒  
ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  จึงขอเสนอให้ทางสภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล  จ านวน  ๓  คน  ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อแต่งต้ังต่อไป 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์             ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   
เลขานุการสภาเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  หมวด  ๑                          
    ข้อ ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
                                                  (๑)  ผู้บริหารท้องถิ่น                                                 เป็นประธาน 
            (๒)  รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน                 เป็นกรรมการ  
            (๓)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓  คน  เป็นกรรมการ 
            (๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓  คน     เป็นกรรมการ 
                                                  (๕)  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
                                                        จ านวนไมน่้อยกว่า  ๓  คน                               เป็นกรรมการ 
                                                  (๖)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
                                                        จ านวนไมน่้อยกว่า ๓ คนไม่เกิน ๖  คน                 เป็นกรรมการ 
                                                  (๗)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               เป็นกรรมการและเลขานุการ    
                                                  (๘)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน       เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและ

อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  มีหน้าท่ี  ดังนี้ 
 ๑.  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การจัดท าร่างแผนพัฒนา 
 ๓.  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 

   ๔.  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหาร 
                                    ท้องถิ่น 
          ๕.  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          ๖.  แต่งต้ังท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงาน            
                                    ตามท่ีเห็นสมควร 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือ สมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จ านวน  ๓  คน โดยการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา

เทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า  ๒  คน  เชิญเสนอคณะกรรมการพฒันาเทศบาล  คนท่ี  1  
ครับ   

   เชิญท่านราตรี  พันธุ์ละออ ครับ 

นางราตรี  พันธุละออ  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะ  ขอเสนอคุณวิรัช  วรรณพนม  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล

คนท่ี 1 ค่ะ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์ ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม รับรอง  จ านวน  2  คน 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง นายวิรัช   
ประธานสภาเทศบาล วรรณพนม  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 1 ครับ 

-  10  - 



มติท่ีประชุม  รับรอง  จ านวน  8  เสียง 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือ สมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนท่ี  2  ครับ   

  เชิญท่านเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ ครับ 

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหารทุกท่านครับ  ผมขอเสนอท่านไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  เป็นกรรมการพัฒนา

เทศบาล  คนท่ี  2  ครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์ ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับรอง  จ านวน  2  คน 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล นายไพโรจน์  ศัพท์พันธุ์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 2 ครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง  จ านวน  8  เสียง 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือ สมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนท่ี  3  ครับ   

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เชิญท่านไพโรจน์  ศัพท์พันธ์ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ ุ  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหารทุกท่านครับ  ผมขอเสนอท่านเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เป็นกรรมการพัฒนา

เทศบาล  คนท่ี  3  ครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์ ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับรอง   

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 ครับ 

มติท่ีประชุม รับรอง  จ านวน  8  เสียง 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เป็นอันว่าท่ีประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ร่วมเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จ านวน  ๓  คน  ดังต่อไปนี ้

1. นายวิรัช  วรรณพนม 
2. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์ 
3. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ๔.๒ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน  ๓  คน   เชิญท่านนายกน าเสนอ 
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นายประภาส  กิจจินดาโอภาส       เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้อ านวยการกองทุก 
นายกเทศมนตรี                       ท่าน  ตามท่ีเทศบาลต าบลวาปีปทุมได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ท่ี  261/๒๕๕9  ลงวันท่ี  15  ธันวาคม  ๒๕๕9    
คณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระลง  ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒  ปี  จึงขอเสนอให้
ทางสภาเทศบาลคัดเ ลือกสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  ๓  คน  ร่ วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อแต่งต้ังต่อไป 

 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาเทศบาล ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  หมวด  ๖  การ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ข้อ  ๒๘  ให้ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๓  คน 
(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๒  คน 
(๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๒  คน 
(๔)  หัวหน้าส่วนบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวน  ๒  คน 
(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๒  คน  
โดยให้กรรมการตามข้อ ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี  และอาจได้รับ

 การคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าท่ีดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือ สมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน  ๓  คน  โดยการ

เสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า  ๒  คน   เชิญเสนอครับ  
  เชิญท่านวิรัช  วรรณพนม ครับ 
นายวิรัช  วรรณพนม  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล วิรัช  วรรณพนม สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอท่านราตรี  พันธุ์ละออ  เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 1 ครับ 
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นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์ ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม รับรอง  จ านวน  2  คน 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล นางราตรี  พันธุ์ละออ  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

คนท่ี 1 ครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง  จ านวน  8  เสียง 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือ สมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี  2  ครับ   

  เชิญท่านไพโรจน์  ศัพท์พันธ์ ครับ 

นายไพโรจน์  ศัพพันธ ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหารทุกท่านครับ  ผมนายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  ขอเสนอท่านศุภสิทธิ์  กิตติเสรี

บุตร  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี  2  ครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์ ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับรอง  จ านวน  2  คน 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล  คนท่ี 2 ครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง  จ านวน  8  เสียง 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือ สมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี  3  ครับ   

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เชิญเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหารทุกท่านครับ  ผมนายเพิ่มศักด์ิ  จันทศิลป์  ขอเสนอท่านมนัสนันท์     

ตันติกุลวัฒนกิจ  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คนท่ี  
3  ครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์ ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับรอง   

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล  คนท่ี 3 ครับ 
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มติท่ีประชุม รับรอง  จ านวน  8  เสียง 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เป็นอันว่าท่ีประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ร่วมเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล    จ านวน  ๓  คน  

ดังต่อไปนี ้
1. นางราตรี  พันธุ์ละออ 
2. นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร 
3. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ 

พักการประชุม   เวลา 12.00 น. 

เร่ิมการประชุม   เวลา 13.00 น. 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   สืบเนื่องจากการประชุมช่วงเช้านะครับ  เราได้ลงมติคัดเลือกคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล พัฒนาเทศบาล  จ านวน  ๓  คน  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล   จ านวน  ๓  คน  เพราะฉะนั้นผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเลยนะครับ 
๔.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ร่วมเป็นคณะกรรมการ

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลวาปีปทุม จ านวน  2  คน   
เชิญท่านนายกน าเสนอ 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส       เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้อ านวยการกองทุก 
นายกเทศมนตรี                     ท่าน ตามท่ีเทศบาลต าบลวาปีปทุมได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
    สุขภาพระดับท้องถิ่นฯ  ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระลงเมื่อวันท่ี  30  
    กันยายน  2561  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ก าหนดให ้

มีวาระอยู่ ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี จึงขอเสนอให้ทางสภาเทศบาลคัดเลือก
 สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 คน ร่ วมเป็นคณะกรรมการกองทุนระบบ
 หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลวาปีปทุม เพื่อแต่งต้ังต่อไป 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
เลขานุการสภาฯ                     สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
 สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.2561 

ข้อ 12 (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มอบหมาย  จ านวน  2  คน  เป็นกรรมการ   
และให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันท่ีออกค าส่ังแต่งต้ัง  
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือ สมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลวาปีปทุม  

จ านวน  2 คน  โดยการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า  ๒  คน   
เชิญเสนอครับ  

     เชิญท่านวิรัช  วรรณพนม  ครับ 
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นายวิรัช  วรรณพนม  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล วิรัช  วรรณพนม สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอท่านรัฐกร  นภาภาค  เป็น

คณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
คนท่ี 1 ครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์ ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม รับรอง  จ านวน  2  คน 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล นายรัฐกร  นภาภาค  เป็นคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลวาปีปทุม  คนท่ี 1 ครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง  จ านวน  8  เสียง 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือ สมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลวาปีปทุม

คนท่ี  2  ครับ   

  เชิญท่านไพโรจน์  ศัพท์พันธ์ ครับ 

นายไพโรจน์  ศัพพันธ ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหารทุกท่านครับ  ผมนายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  ขอเสนอท่านประวัติ         

ขันชะพัฒน์  เป็นคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลต าบลวาปีปทุม  คนท่ี  2  ครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์ ขอผู้รับรอง  2  คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับรอง  จ านวน  2  คน 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เป็นคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลวาปีปทุม  คนท่ี 2 ครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง  จ านวน  8  เสียง 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เป็นอันว่าท่ีประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ร่วมเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลวาปีปทุม

จ านวน  ๒  คน  ดังต่อไปนี้ 
1. นายรัฐกร  นภาภาค 
2. นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์

เชิญท่านเลขานุการสรุปรายช่ือคณะกรรมการ  ท้ัง  3  คณะ ครับ 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ท่ีประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จ านวน  ๓  คน  ดังต่อไปนี้ 

1. นายวิรัช  วรรณพนม 
2. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ ์
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3. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ 
  2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล    จ านวน  ๓  

คน  ดังต่อไปนี ้
1. นางราตรี  พันธุ์ละออ 
2. นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร 
3. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ 

3. คณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลวาปีปทุมจ านวน  ๒  คน  ดังต่อไปนี้ 

1. นายรัฐกร  นภาภาค 
2. นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  พ.ศ.2561  ครั้งท่ี ๒ รอบเดือนตุลาคม ไตรมาศท่ี 3 – 4 (เมษายน 

2561 – กันยายน 2561) เชิญท่านนายกน าเสนอ 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล      
นายกเทศมนตรีฯ          วาปีปทุมได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาปีปทุมประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ครั้งท่ี 2 รอบเดือนตุลาคม ไตรมาสท่ี 3 – 4 (เดือน  
    เมษายน – เดือนกันยายน )โดยได้รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม 
    และประเมินผลแผนต่อนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    
    ข้อ ๑๓ (๓)  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
    ถูกต้องตามระเบียบ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา 
    เทศบาลต าบลวาปีปทุม  เพื่อให้สภารับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนดังกล่าว 
    ซึ่งรายงานติดตามและประเมินผลแผน  (ตามเอกสารเล่มรายงานผลการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนา  ครั้งท่ี 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบเดือน ตุลาคม )                   
    ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
     ผลการด าเนินโครงการไตรมาสท่ี 3 - 4  เม.ย.61 – ก.ย.๖1) สรุปดังนี้ 

  ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการท้ังหมด ๖ โครงการ โครงการท่ีด าเนินการ 
      แล้วเสร็จจ านวน  5 โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ 
  ๒.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการท้ังหมด ๓7 โครงการ โครงการ 
      ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ   36  โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ 
  ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย โครงการ    

  ท้ังหมด 9 โครงการ  โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  8  โครงการ   ไม่ได้ 
  ด าเนินการ  1  โครงการ 

  ๔.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการ     
      ท่องเท่ียวโครงการท้ังหมด  3  โครงการ  ด าเนินการ  3  โครงการ 
  ๕.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม     

       โครงการท้ังหมด 4  โครงการ โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 4  โครงการ   

-  16  - 



                                  ๖.  ด้านการพัฒนาการเมือง บริหารจัดการ   โครงการท้ังหมด ๑6  โครงการ   
                                 โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  15  โครงการ  ไม่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ  
        สรุป   - โครงการท้ังหมด  75  โครงการ   ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  71         

           โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  94.67 
                   - โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 5.33 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   มีท่านใดมีข้อสงสัย หรือเสนอแนะเพิ่มเติม  เชิญสอบถามได้ครับ ถ้าไม่มีผมขอ 
ประธานสภา ฯ   แจ้งเรื่องต่อไปเลยนะครับ 

เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน  5  ธันวาคม  (วันดินโลก) พ.ศ.
2561  ตามเอกสารท่ีทางฝ่ายเลขาฯได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนะครับ  เป็นหนังสือจาก
ท่านนายอ าเภอถึงท่านนายกเทศมนตรีฯ ผมจึงขอประชาสัมพันธ์ตามท่ีท่านนายอ าเภอได้
มีหนังสือแจ้งมานะครับ  พร้อมท้ังได้แนบก าหนดการมาพร้อมกับหนังสือนี้แล้วนะครับ  

เชิญท่านราตรี  พันธุ์ละออ ครับ 

นางราตรี  พันธุ์ละออ   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอแจ้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากกล่ินและควันจากแม่ค้าขายไก่ย่างค่ะ  ช่วงเวลา 04.00 – 

05.00 น.  อยากจะให้ทางเทศบาล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กรุณาแนะน าให้ทางแม่ค้าใช้
ท่อดูดควันให้หน่อยได้ไหมค่ะ จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์              ผมขอเสนออีกเรื่องนะครับ เรื่องป้ายหน้าเทศบาลของเราเดิมมีการติดต้ังไฟ 
ประธานสภา ฯ                       หรือไม่ ครับถ้าไม่มีก็ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้อนุมัติซื้อไฟสว่างท่ีป้ายเทศบาลของเราด้วย  

เทศบาลเราจะได้มองเห็นง่ายข้ึนนะครับ ส่วนเรื่องของวันเวย์ ของ บขส. ตอนนี้มีความ 
คืบหน้าหรือไม่ ขอบคุณครับ 

จ่าเอกนพอนันต์  พรมลี   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมขอเรียน 
หัวหน้าส านักปลัก ช้ีแจง  ในส่วนท่ีท่านประธานได้ถามเรื่องของ บขส. ครับ  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน/

กระบวนการ ก าลังจะเรียนเชิญทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นทางสถานี
ต ารวจภูธรวาปีปทุม และทางอ าเภอวาปีปทุม เพื่อท่ีจะได้มาประชุมปรึกษาหารือว่าการ
ด าเนินการจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง  ส่วนทางเทศบาลต าบลวาปีปทุมก็เตรียมท่ี
จะลงท าการประชาพิจารณ์ จากพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีและประชาชนท่ีมาใช้บริการ
และใช้เส้นทางท่ีสัญจรไป – มา ในส่วนท่ีกระผมเองได้ลงพื้นท่ีสอบถามประชาชนท่ีอยู่ใน
เขตพื้นท่ี เกี่ยวกับการท่ีจะด าเนินการจัดท าเส้นทางการเดินรถทางเดียว ซึ่งพี่น้อง
ประชาชนก็เห็นด้วยครับ  แต่เนื่องจากในอดีตเราก็เคยท า และได้รับเสียงวิจารณ์จาก
ประชาชนซึงก็มีเพียงไม่กี่ท่านท่ีอยู่ในบริเวณนั้น โดยทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้รับค าต าหนิจึง
ได้หยุดด าเนินการ  เราก็เลยจะลงพื้นท่ีท าการส ารวจอีกครั้ง และขั้นตอนสุดท้ายคือเชิญ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษาหารือและขอข้อเสนอแนะ เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์              เชิญท่านไพโรจน์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธุ ์  ผมขอฝากทางท่านหัวหน้าส านักปลัดด้วยนะครับ  เรื่องการจราจรบริเวณร้านคุ้ม  
สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณ 5  แยก  ถ้าเราจะประสานเจ้าหน้าท่ีจราจรไปประจ าอยู่บริเวณ  5  แยก ในช่วง

เวลาเร่งรีบ เช้า – เย็น จะได้ไหม  เพราะรถท่ีสัญจร ไป – มา บริเวณดังกล่าวถ้าหาก 
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