
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจำปี  ๒๕64 

ครั้งที่  1 / ๒๕64 
วันที่ 29  ธันวาคม  ๒๕๖4 เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส เทศบาลตำบลวาปีปทุม 
ผู้มาประชุม 

๑. นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  
 ๒. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 3. นายทองมาก  ประโคทัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
          4. นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 5. นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 6. นายสุรนิตย์  ปัตตานี                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 7. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

8. นางราตรี  ภูมาศ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
9. นายชาติชาย  สวุรรณพันธุ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  
10. นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
11. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
12. นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบตุร   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประภาส  กิจจินดาโอภาส   นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 

 2. นายอัศนีย์  สังขศิลา    รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 
 3. นายสาโรช  สุทธิจักร ์    รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 
 4. นายสินธุ์  แสงเนตร    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 

๕. นายวุฒินันท์  คะเชนทน   เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
6. นางอรอนงค์  รังวิเศษ    รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่ง 

ปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
๗. นายนุกูล  ฝอยทอง    รองปลัดเทศบาล  

 8. จ.อ.นพอนันต์  พรมลี    หัวหน้าสำนักปลัด 
 9. นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุตร   ผู้อำนวยการกองช่าง 

10. นางธนวรรณ  มาปะเต   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ 
 11. นางจุฑามาศ  ปะริตวา   หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 ๑2. นางสาวพรรณธิภา  ทาอามาตย์  นิติกร 
 13. นางสาวอิศรารักษ์ พิมพ์วิชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 14. นางสาวปัทมาพร   ปติวัน   พนักงานจ้าง 
 15. นางสาวพัทธ์ธีรา  ศิริสุนทรกุล   พนักงานจ้าง 
 16. นางสาวเกวลิน  เปลวเฟื่อง   พนักงานจ้างเหมา 
 
 
 



๒ 
 
เปิดประชุม  10.00 น. 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประจำปี  ๒๕64   ครั้งที่  1 / ๒๕64  วันที่    29  ธันวาคม   ๒๕64  บัดนี้ที่ประชุมสภา

เทศบาลตำบลวาปีปทุมพร้อมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ประธานสภา
เทศบาลตำบลวาปีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม   พร้อมทั้ง
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เมื่อองค์ประชุมครบตามกำหนด  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม   
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ 1/๒๕64  วันที่  29  ธันวาคม  ๒๕64  เวลา ๑๐.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่  6/2564 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ด้วยเทศบาลตำบลวาปีปทุมได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) เพ่ิมเติมครั้งที่  6  และได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2564  นั้น 
  เทศบาลตำบลวาปีปทุมจึงขอแจ้งประกาศให้สภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านไปแล้ว 
  1.2  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่  1/2564 
  ด้วยเทศบาลตำบลวาปีปทุมได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) เพ่ิมเติมครั้งที่  1  และได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2564  นั้น 
  เทศบาลตำบลวาปีปทุมจึงขอแจ้งประกาศให้สภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านไปแล้ว 
1.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕64  ครั้งที่  ๒  ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน  -  กันยายน)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘  หมวด  ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ ๒๙ (๓) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ครั้งที่  ๒  ไตรมาสที่  ๓ – ๔  (เมษายน – กันยายน)  ให้สภา
เทศบาลตำบลวาปีปทุมทราบ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที ่2 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจำปี  2564  ครั้งที่ 3 / ๒๕64  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  ๒๕64  ขอให้ท่านสมาชิก 

ฯ ตรวจรายงานการประชุม ฯ  หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งในที่ประชุม / ( หากไม่มีข้อ
แก้ไขเพ่ิมเติมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 
2  ประจำปี  2564  ครั้งที่ 3/ ๒๕64  เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม  ๒๕64 ) 

มติที่ประชุม    - รับรอง - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  



๓ 
 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   4.1 เรื่อง ขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
ประธานสภาเทศบาล จำนวน  6  โครงการ  และครุภัณฑ์  จำนวน  6  รายการ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา

เทศบาลตำบลวาปีปทุม  ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  14  พ.ศ.2562   
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
  (6) เงินกู้จากกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ 
  การกู้เงินตาม  (6)  เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและ

ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563) 
  ข้อ  13  ให้เทศบาลทุกแห่งจัดส่งเงินจำนวนร้อยละ  10  ของเงินสะสม  เป็น

ประจำทุกปีไปยังประธาน อ.ส.ท. โดยจัดส่งถึงประธาน อ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ในกรณีเทศบาลที่ส่งเงินมาเป็นระยะเวลาเกินยี่สิบปี  ให้ลดอัตราการส่งเงินคงเหลือ

จำนวนร้อยละห้าของเงินสะสม 
  ข้อ  17  เทศบาลซึ่งมีสิทธิ์ที่จะกู้เงินทุนได้  จะต้องเป็นเทศบาลซึ่งได้ฝากเงินกับ

เงินทุนตามข้อ  12  และให้กู้ได้ไม่เกินสิบเท่าของจำนวนเงินที่เทศบาลนั้นได้ส่งฝากไว้กับ
เงินทุน  ทั้งนี้เป็นไปตามฐานะการคลังของเทศบาลนั้นๆ เว้นแต่ ก.ส.ท.  จะได้พิจารณา
เห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 

 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม  ท่านประภาส  กิจจินดาโอภาส  ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียด  เรื่อง  ขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  จำนวน  6  

โครงการ  และครุภัณฑ์  จำนวน  6  รายการ  ต่อสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เชิญครับ  
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ตามท่ีข้าพเจ้า 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมฯ ได้เสนอญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  

จำนวน  6  โครงการ  เป็นเงิน  8,284,000  บาท  และครุภัณฑ์  จำนวน  6  รายการ  
เป็นเงิน  18,834,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  27,118,000  บาท  รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม  งบประมาณ  
๖๗๐,๐๐๐  บาท   

๒. โครงการเสริมผิวทางเดินเท้าแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกฤษมานิต งบประมาณ 
๓๕๔,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเข้าบ่อขยะ  งบประมาณ  
๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลวาปีปทุม  งบประมาณ 
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลเทศบาลตำบลวาปีปทุม  
งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๖. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารัตน์จาก
แยกถนนบุญพิทักษ์ถึงถนนนิวซีแลนด์ (นอกเขต)  งบประมาณ  ๙๕๐,๐๐๐  บาท 

  รายการครุภัณฑ์ 



๔ 
 

๑. รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
๒. รถบรรทุกเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ  

๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
๓. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน  ๑  คัน 

งบประมาณ ๒,๑๒๖,๐๐๐  บาท 
๔. รถขุดขนาดเล็ก ขนาด  ๑๖  แรงม้า จำนวน ๑  คัน งบประมาณ  ๗๗๕,๐๐๐  บาท 
๕. รถขุดตีนตะขาบ ระบบไฮดรอลิค ขนาด ๑๕๐ แรงม้า  จำนวน ๑  คัน 

งบประมาณ 4,733,๐๐๐  บาท 
6.  รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน  ๒ คัน  งบประมาณ       
     ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
หลักเกณฑ์ในการกู้เงินและสถานะทางการเงินการคลัง ขอเชิญทุกท่านดูรายละเอียด

ตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านแล้วนะครับ สำหรับหลักเกณฑ์ในส่วนขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1) และรายละเอียดสถานะการเงินการคลัง
ย้อนหลัง 3 ปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 
    ข้าพเจ้าขอเสนอหลักการและเหตุผลเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาทีละโครงการดังต่อไปนี้ครับ 

๑. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม  งบประมาณ  
๖๗๐,๐๐๐  บาท   

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

  เพ่ือจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม  ทั้ง 2 ฝั่ง 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า  ๕  ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

           เหตุผล 
เนื่องจากทางเดินเท้า ถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม เริ่มจากแยกถนนปทุมพิทักษ์ถึง

แยกถนนวาปีปทุม - ร้อยเอ็ด ทั้ง 2 ฝั่ง เดิมผิวทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีสภาพผิวทาง
ขรุขระ เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน ทำให้การสัญจรไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย อีกทั้งเด็ก
นักเรียนใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เทศบาลตำบลวาปีปทุม เล็งเห็นถึง
ความสำคัญในความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ประชาชน ให้สามารถใช้เดินทางเท้าได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย ไม่มีปัญหาผิวทางท่ีขรุขระ จึงเห็นควรก่อสร้าง ทางเดินเท้าถนน
มหาสารคาม – วาปีปทุม เริ่มจากแยกถนนปทุมพิทักษ์ถึงแยกถนนวาปีปทุม - ร้อยเอ็ด                
ทั้ง 2 ฝั่ง ให้มีสภาพผิวทางท่ีแข็งแรงได้มาตรฐาน สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม มีงบประมาณท่ีต้องใช้ในการพิจารณาด้าน



๕ 
 

ต่างๆ อย่างจำกัด จึงไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว  
เทศบาลตำบลวาปีปทุม มีความจำเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน มาดำเนินการในรูป
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทำได้ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๖๖   

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอ
ความเห็นชอบกู้เงิน จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
ทางเดินเท้าถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม  ทั้ง 2 ฝั่ง เริ่มจากแยกถนนปทุมพิทักษ์ถึงแยกถนน
วาปีปทุม - ร้อยเอ็ด ทั้ง 2 ฝั่ง ด้วยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดินเท้า หนา 0.05 
เมตร ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง 855.50  เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  2,704  ตารางเมตร 
งบประมาณ 670,๐๐๐ บาท 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม  

งบประมาณ  ๖๗๐,๐๐๐  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญท่านสุรนิตย์  ปัตตานี ครับ  

นายสุรนิตย์  ปัตตานี  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมนายสุรนิตย์  ปัตตานี สมาชิกสภาเทศบาล โครงการที่ 1 ที่ท่านนายกได้

นำเสนอนะครับ โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ผมดูผิวงานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.05 
เมตรหรือ ประมาณ 5 เซนติเมตร เราเทคอนกรีต พร้อมตะแกรงเหล็ก ได้ใช่ไหมครับ มันจะ
สมบูรณ์แบบไหม จะบางไปหรือเปล่า อยากให้ท่านช่วยตรวจสอบด้วยครับ  

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ตามที่แบบแปลนโครงการ   
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ที่นำเสนอ ความหนา 0.05 เมตรนั้นเป็นความหนามาตรฐานที่ใช้ได้ ใช้ทั่วไปทั้งประเทศครับ 
 ที่หน่วยงานอื่นก็ใชมาตรฐานแบบนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้  กู้เงิน

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าถนน
มหาสารคาม - วาปีปทุม  งบประมาณ  ๖๗๐,๐๐๐  บาท  โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง  
ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 

  งดออกเสียง  - ไม่มี -  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมเสนอหลักการและเหตุผลในโครงการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปครับ 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  2. โครงการเสริมผิวทางเดินเท้าแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกฤษมานิต  งบประมาณ   
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 354,000  บาท   

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือจัดจ้างโครงการเสริมผิวทางเดินเท้าแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกฤษมานิต (ท่ีว่าการ
อำเภอ) 

หลักการ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา



๖ 
 

เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า  ๕  ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

        เหตุผล 
เนื่องจากทางเดินเท้า ถนนกฤษมานิต (ที่ว่าการอำเภอ) เดิมผิวทางเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็กมีสภาพผิวทางขรุขระ เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน  ทำให้การสัญจรไม่สะดวก
และไม่ปลอดภัย  อีกท้ังเด็กนักเรียนใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เทศบาล
ตำบลวาปีปทุม  เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ประชาชน ให้
สามารถใช้เดินทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ไม่มีปัญหาผิวทางท่ีขรุขระ จึงเห็นควร
ก่อสร้างทางเดินเท้าถนนกฤษมานิต (ที่ว่าการอำเภอ) ให้มีสภาพผิวทางท่ีแข็งแรงได้มาตรฐาน  
สามารถสัญจร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม มีงบประ 
มาณที่ต้องใช้ในการพิจารณา ด้านต่างๆ อย่างจำกัด จึงไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้
ในการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลวาปีปทุม  มีความจำเป็นต้องหางบประมาณจาก
แหล่งอื่น มาดำเนินการในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทำได้ตามพระราช 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๖๖   

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอ
ความเห็นชอบกู้เงิน จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดจ้างโครงการเสริมผิว
ทางเดินเท้าแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกฤษมานิต (ท่ีว่าการอำเภอ) หนา 0.05 เมตร กว้าง 
3.40 เมตร ความยาวรวม 311 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,057.40 ตารางเมตร   
งบประมาณ 354,๐๐๐  บาท  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการโครงการเสริมผิวทางเดินเท้าแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน   

กฤษมานิต  งบประมาณ  354,000  บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญท่านกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ ครับ 

นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมนายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ สมาชิกสภาเทศบาลในส่วนของโครงการเสริม

ผิวทางเดินเท้าแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังจากทำโครงการลาดยางมะตอยแล้วจะมีการทาสีที่
พ้ืนทับด้วยหรือไม่ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับโครงการนี้ทำเพียงแค่สร้างผิว 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ยังไม่มีการทาสีทับครับ ถ้าเราจะทาสี เราจะต้องใช้งบประมาณใหม่ ทำโครงการใหม่ครับ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมนายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์ สมาชิกสภา ตามท่ีท่านนายกได้เสนอ จุดนี้เป็นส่วน

ที่ประชาชนวิ่งออกกำลังกาย ใช่หรือไม่ครับ รอบท่ีว่าการอำเภอ ในส่วนของผมนั้น ผมเห็น
ด้วยนะครับ ถ้าปรับปรุงดีๆให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี แต่อยากขอให้ท่านนายก
ได้เพ่ิมเติมว่า ถ้าเราทำเสร็จแล้ว ให้ท่านได้ตีเส้นแบ่งการวิ่งเพ่ือให้เหมือนเดิมหน่อยนะครับ 



๗ 
 
 ขอบคุณครับ  
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ใช่ครับในส่วนรอบที่ว่าการอำเภอ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้กู้เงิน

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการโครงการเสริมผิวทางเดินเท้าแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกฤษมานิต  งบประมาณ  354,000  บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง  
ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 

  งดออกเสียง  - ไม่มี -  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมเสนอหลักการและเหตุผลในโครงการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปครับ 
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเข้าบ่อขยะ  งบประมาณ   
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 1,210,000  บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเข้าบ่อขยะ 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า 4 ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

        เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม มีพ้ืนที่บ่อขยะเทศบาล อยู่ที่โคกอิหลู่ ซึ่งผ่านการ

ใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งสถานที่ทิ้งขยะนั้นประกอบด้วยบ่อฝังกลบขยะและถนนทางเข้าเพ่ือ
ลำเลียงขยะเข้าสู่บ่อฝั่งกลบ โดยเฉพาะทางเข้าบ่อขยะมีสภาพชำรรุด ทรุดโทรม ผิวทางเป็น
หลุม ขรุขระ เกิดความเสียหายต่อยานพาหนะที่ขนขยะเข้าสู่บ่อฝังกลบ ทำให้สูญเสีย
งบประมาณในการซ่อมบำรุงจำนวนมาก 

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงเล็งเห็นถึงปัญหาและต้องการประหยัดงบประมาณในการ 
บำรุงรักษายานพาหนะในแต่ละปี จึงเห็นควรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าบ่อขยะ  
เพ่ือให้ยานพาหนะขนส่งได้อย่างสะดวก และไม่ได้รับความเสียหาย อีกท้ังถนนมีความ 
แข็งแรงและได้มาตรฐาน แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม ไม่มีงบปะมณเพียงพอที่จะ 
นำมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลวาปีปทุมมีงบประมาณท่ีต้องใช้ในการ 
พิจารณาด้านต่างๆ อย่างจำกัด ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องทางบประมาณจากแหล่งอื่น มา 
ดำเนินการในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทำได้ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ 



๘ 
 

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอ
ความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดจ้างโครงการก่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเข้าบ่อก่อสร้างผิวทางค.ส.ล หนา ๑.๓๕ เมตร กว้าง ๔.๕0 
เมตร ยาว ๔๘๔.๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่น้อยกว่า ๒,๑๘๐.๒๕ ตารางเมตร งบประมาณ 
๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเข้าบ่อขยะ  

งบประมาณ  1,210,000  บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญท่านกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ ครับ 

นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมนายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นชอบด้วยครับกับ 
 โครงการนี้ แต่ถ้าทำเสร็จแล้ว ผมอยากให้ตั้งโครงการเสริมถนนลึกเข้าไปอีกครับ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ที่เราทำเฉพาะทางเข้านั้น เรา 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม รอขอโครงการอีก 1 โครงการ โครงการบ่อขยะ 72 ล้านบาท ถ้าเราได้รับอนุมัติมาแบบด้าน

ในเขาจะทำให้เบ็ดเสร็จนะครับ มีทั้งถนนคอนกรีต มีทั้งโรงคัดแยกขยะ รถแบล็คโฮ รถ
แทรกเตอร์ รถขยะ รถดั้ม มีครบทุกอย่าง เราจึงรอดูก่อนครับ จึงทำแค่โครงการทางเข้าอย่าง
เดียวครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล การทำถนนเข้าบ่อขยะก็เป็นเรื่องที่

จำเป็นมากครับ ที่เราจะต้องทำเพ่ือความสะดวกของรถขยะที่จะเข้าไปเทขยะ แต่ความกว้าง 
4.5 เมตร ถ้ากว้างกว่านี้จะได้ไหมครับ จะสามารถหลีกกันได้ไหมครับ และการทำทางเข้าก็
เป็นที่สะดวกสบายสำหรับรถที่เข้ามาร่วมเทขยะในบ่อขยะของเรา แต่ผมเป็นห่วงเรื่องความ
กว้างนะครับ เกรงว่ารถจะสวนทางกันไม่ได้ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขอชี้แจงเรื่องความกว้างของ 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ถนนนะครับ 1.พ้ืนที่ ที่เราได้รับโอนมาเป็นพื้นที่จำกัด 2.ความกว้าง 4.5 เมตรนี้ เป็นความ

กว้างเท่าเดิม ถ้าพูดถึงการที่รถสวนทางกันนั้น สามารถสวนทางกันได้ครับสำหรับความกว้าง
ที่ระบุเพราะว่ารถ 1 คันกว้างไม่เกิน 2 เมตร พอสวนกันได้อยู่ สิ่งสำคัญคือเรามีพ้ืนที่จำกัด
ครับ เราได้มาเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้กู้เงิน

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนเข้าบ่อขยะ  งบประมาณ  1,210,000  บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง 

  ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 
  งดออกเสียง  - ไม่มี -  



๙ 
 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมเสนอหลักการและเหตุผลในโครงการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปครับ  
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  4. โครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลวาปีปทุม  งบประมาณ  
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 3,600,000  บาท   

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม เทศบาลตำบลวาปีปทุม 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า  ๕  ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม มีอาคารยิมเนเซ่ียมเดิมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของเทศบาล เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กและผนังบุสังกะสี ชึ่งมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เป็น
อย่างมาก และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

เทศบาลตำบลวาปีปทุมเล็งเห็น ความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนในเขต
เทศบาลให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
พร้อมสนับสนุนและจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน สะดวก
และปลอดภัย ต่อประชาชน จึงเห็นควรก่อสร้างอาคารยิมเนเซ่ียมใหม่แทนหลังเดิมที่ชำรุด
ทรุดโทรม แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการ
ดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลวาปีปทุมมีงบประมาณท่ีต้องใช้ในการพิจารณาด้านต่างๆ
อย่างจำกัด ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอื่น มาดำเนินการในรูปเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทำได้ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็น 
ต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดจ้างโครงการก่สร้างอาคารยิมเนเซ่ียม เทศบาลตำบลวาปีปทุม 
อาคารยิมเนเชี่ยม โครงสร้างเหล็ก กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๖ เมตร มีพ้ืนที่ 
ใช้สอย ๔๕0 ตาราเมตร ใช้เป็นสนามกีฬาในร่ม และกิจกรรมนันทนาการอ่ืน 1 งบประมาณ 
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลวาปีปทุม   

งบประมาณ  3,600,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์ ครับ  

 

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 



๑๐ 
 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมนายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ สมาชิกสภา ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับ 

เพราะอาคารมีอายุ 40-50 ปี ชำรุด ทรุดโทรม มีประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการออก
กำลังกายจำนวนมาก ผมจึงเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านชาติชาย สุวรรณพันธุ์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากอภิปรายในเรื่องของ

ยิมเนเซี่ยม อาคารนี้คือสนามแบตมินตัน ใช่ไหมครับ ที่เราจะทำเป็นการทำในลักษณะโรงยิม 
มีการทำล้อมรอบไหม หรือ เฉพาะหลังคา หรือทำแบบหอประชุมหลังเล็กของโรงเรียนวาปี
ปทุม แบบนั้นไหม ที่สามารถให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย ผมยังไม่
เห็นแบบแปลนออกมา ผมเลยยังดูไม่ออก ขอให้ท่านชี้แจงในเรื่องรูปแบบของโครงสร้าง
คร่าวๆครับ ขอบคุณครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขอชี้แจงเรื่องของรูปแบบของ 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม อาคารยิมเนเซี่ยม เป็นอาคารที่มีผนังเรียบร้อยนะครับ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านสุรนิตย์ ปัตตานี ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายสุรนิตย์ ปัตตานี  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ นายสุรนิตย์ ปัตตานี สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของอาคารยิมเนเซี่ยม จากท่ีดู 

รายละเอียดแล้ว ผมอยากทราบเพ่ิมเติมว่ามีห้องน้ำหรือไม่ มีสนาม มีคอร์ท มีล็อคเกอร์เก็บ 
ของหรือไม่ ในอาคารยิมเนเซี่ยมก็อยากให้มีครบนะครับ ในส่วนของโครงการนี้ผมก็เห็นด้วย 
นะครับ ในส่วนที่ผมเสนอไปนั้น ถ้าเพ่ิมเติมได้ก็อยากให้เพ่ิมด้วยนะครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขอชี้แจงห้องน้ำนะครับ ในส่วน 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ของห้องน้ำนั้นมีอยู่แล้วนะครับ พ่ึงทำเมื่อไม่นานนะครับ ขอบคุณครับ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นชอบด้วยนะครับ แต่ 

อยากเสนอเพ่ิมเติมคือห้องน้ำให้ทำใหม่ขึ้นด้วย เพราะเราได้อาคารใหม่ ควรจะมีห้องน้ำใหม่ 
ด้วยนะครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้กู้เงิน

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารยิมเน
เซี่ยมเทศบาลตำบลวาปีปทุม   งบประมาณ  3,600,000  บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง 
  ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 
  งดออกเสียง  - ไม่มี - 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมเสนอหลักการและเหตุผลในโครงการ 



๑๑ 
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปครับ  
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  5. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลเทศบาลตำบลวาปีปทุม   
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม งบประมาณ  1,500,000  บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอล เทศบาลตำบลวาปีปทุม 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า  ๕  ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

        เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม มีสนามกีฬาบาสเกตบอลที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของเทศบาลเป็นสนามคอนกรีตที่ไม่มีหลังคาคลุม ทำให้ไม่สามารถใช้งาน พื้นที่ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ อีกท้ังไม่มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของทางเทศบาลตำบล
วาปีปทุม 

เทศบาลตำบลวาปีปทุมเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนในเขต
เทศบาลให้มีการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการต่าง 1 เพื่อ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด สนับสนุนและจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ในการ
ออกกำลังกายท่ีได้มาตรฐาน สะดวกและประชาชน จึงเห็นควรก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม
บาสเกตบอลดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุมไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะ
นำมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลวาปีปทุมมีงบประมาณท่ีต้องใช้ในการ
พิจารณาด้านต่างๆ อย่างจำกัด ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอื่น มา
ดำเนินการในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทำได้ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ 

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอ
ความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลเทศบาลตำบลวาปีปทุม หลังคาโดมโครงสร้างเหล็ก กว้าง ๒0 
เมตร ยาว ๓๖ เมตร สูง ๖ เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย๗๒๐ ตารางเมตร ใช้เป็นสนามกีฬาในร่มและ
กิจกรรมนันทนาการอ่ืน 1 งบประมาณ ๑,๕00,0๐๐ บาท 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลเทศบาล

ตำบลวาปีปทุม  งบประมาณ  1,500,000  บาท  มีสมาชกิท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ครับ 

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมนายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์ สมาชิกสภา ผมเห็นด้วยกับท่านนายกนะครับ และ 



๑๒ 
 
 ขอบคุณมากท่ีเห็นความสำคัญในส่วนนี้นะครับ เพราะสนามบาสเก็ตบอล มีทั้งเยาวชนและ

ประชาชน เข้ามาร่วมใช้งาน มาออกกำลังกาย กันอย่างมากมายนะครับ เมื่อท่านนายกได้
เสนอโครงการนี้ ผมก็เห็นด้วยนะครับ ขอเพ่ิมเติมอีกสักนิดถ้าได้โดมแล้ว ผมก็อยากให้ปรับ 
ปรุงตรงแป้นบาส ปรับปรุงไฟส่องสว่าง และสนามข้างเคียงให้เข้ากันด้วยครับ เรื่องไฟฟ้า 

 สำคัญที่สุด ไฟฟ้าไม่สว่างก็ไม่มีความหมายนะครับ ก็ขอสนับสนุนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล ฯ เทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้กู้เงินจากเงินทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม
บาสเกตบอลเทศบาลตำบลวาปีปทุม  งบประมาณ  1,500,000  บาทโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง  
  ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 
  งดออกเสียง  - ไม่มี - 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมเสนอหลักการและเหตุผลในโครงการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปครับ  
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  6. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารัตน์  แยก  
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ถนนบุญพิทักษ์ถึงถนนนิวซีแลน (นอกเขต)  งบประมาณ  950,000  บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ศก.0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนน
ประชารัตน์ จากแยกถนนบุญพิทักษ์ถึงถนนนิวซีแลนด์  

หลักการ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า  ๕  ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

        เหตุผล 
ถนนประชารัตน์  จากแยกถนนบุญพิทักษ์ - แยกถนนนิวซีแลนด์ ในฤดูฝนมีน้ำท่วม

ขังผิวทาง และบริเวณโดยรอบ  ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  เกิดอุบัติเหตุและผิว
ทางชำรุดเสียหาย  

เทศบาลตำบลวาปีปทุม  เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพ่ือให้สามารถใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  ไม่มีปัญหาผิวทางที่
ขรุขระ  จึงเห็นควรก่อสร้างโครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก.0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล.ถนนประชารัตน์ จากแยกถนนบุญพิทักษ์ถึงถนนนิวซีแลนด์ แต่เนื่องจาก
เทศบาลตำบลวาปีปทุม มีงบประมาณที่ต้องใช้ในการพิจารณา ด้านต่างๆ อย่างจำกัด  จึงไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลวาปีปทุม                 
มีความจำเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน มาดำเนินการในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  ซ่ึง
เทศบาลสามารถ กระทำได้ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๖๖   



๑๓ 
 

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอ
ความเห็นชอบกู้เงิน จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดจ้างโครงการวางท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก.0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนประชารัตน์จากแยกถนน
บุญพิทักษ์ ถึง ถนนนิวซีแลนด์ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก.0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ค.ส.ล.ถนนประชารัตน์จากแยกถนนบุญพิทักษ์ ถึง ถนนนิวซีแลนด์ งบประมาณ  950,000  
บาท 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนประชารัตน์  แยกถนนบุญพิทักษ์ถึงถนนนิวซีแลน (นอกเขต)  งบประมาณ  950,000  
บาท  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

ขอเชิญท่านประวัติ ขันชะพัฒน์ครับ  
นายประวัติ ขันชะพัฒน์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ นายประวัติ ขันชะพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากเป็นโครงการที่ผมเห็นว่า

ดีที่สุด ในความคิดส่วนตัวของผม เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระในการระบายน้ำในเขตชุมชน ใน
เขตเทศบาลตำบลวาปีปทุมของเรา เมื่อก่อนเราจะระบายน้ำลงทางเดียว ทำให้นำท่วมอยู่
บ่อยครั้ง ส่วนตัวผมนั้นขอสนับสนุนโครงการนี้และสนับสนุนในการที่หางบประมาณมาเพ่ือ 
จัดทำโครงการดังกล่าว  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านสุรนิตย์ ปัตตานี ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายสุรนิตย์ ปัตตานี  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ นายสุรนิตย์ ปัตตานี สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับโครงการที่ 6 ที่ท่านนายกได้ 

นำเสนอโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารัตน์  แยก 
ถนนบุญพิทักษ์ถึงถนนนิวซีแลน (นอกเขต) งบประมาณ 950,000  บาท ซึ่งเป็นโครงการ 
เดียวที่ทำกิจการนอกเขต ผมกลับมามองในเขตของเราที่ยังไม่มีความพร้อมสำหรับการทำท่อ 
ระบายน้ำจากแยกสุนิสาไป ท่อระบายพร้อมบ่อพักยังมีการอุดตันอยู่มาก ตามปกติที่หารือกัน 
ไว้ ว่าจะทำการขุดลอกหรือว่าโดยการจ้าง ก็ติดตรงระเบียบ แต่ว่ากลับมามองของเราที่ยังจัด 
การปัญหาส่วนนี้ยังไม่สำเร็จ เราสามารถทำก่อนได้ไหม ถ้าไม่ได้เรามีโครงการอะไรรองรับ 
ไหมครับเกี่ยวกับการระบายน้ำ จริงๆก็เห็นด้วยนะครับสำหรับโครงการนี้ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขอชี้แจงท่านสมาชิกเพ่ิมเติม 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ที่เราทำโครงการนี้ก่อน เพราะว่ามีความจำเป็น เป็นโครงการที่เราต้องทำ ถ้าเราไม่ทำแหล่ง 

ระบายน้ำ เราก็ไม่มีทางที่จะระบายน้ำไป เพียงพอ ส่วนที่ท่ออุดตันนั้น เราจะใช้งบประมาณ  
ในปีงบประมาณ 66 ขุดลอก ด้วยระเบียบการกู้นั้นเขาไม่ให้เราทำโครงการที่เป็นการจ้าง ผม 
จะบรรจุเข้าแล้ว แต่ไม่เข้าเงื่อนไขในการกู้ จึงต้องตัดออก เรียนท่านสมาชิกนะครับว่ายังไงเรา 
ก็จะต้องทำอยู่แล้วในการขุดลอก ผมมาก็เห็นอยู่ว่ามีการอุดตันมาก ฤดูแล้งนี้เราจะใช้คนงาน 
ของเราขุดลอกไปก่อน ได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ยังด ีอันนี้ก็ขอเรียนชี้แจ้งไว้เบื้องต้นครับ ขอบคุณ 
ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้กู้เงิน

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม



๑๔ 
 

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารัตน์  แยกถนนบุญพิทักษ์ถึงถนนนิวซีแลน (นอกเขต)  
งบประมาณ  950,000  บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง 
ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 

  งดออกเสียง  - ไม่มี -  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมเสนอหลักการและเหตุผลในโครงการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปครับ 
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  ลำดับต่อไปเป็นรายการครุภัณฑ์นะครับ  ทั้งหมด  6  รายการ  ตามลำดับดังต่อไปนี้ 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม  1. รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์  จำนวน  1  คัน  งบประมาณ  

3,500,000  บาท 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑  คัน 

หลักการ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า  ๕  ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

       เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม แบ่งการปกครองออกเป็น  ๗  ชุมชน  มีพื้นท่ี

รับผิดชอบ ๒.๓๑ ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร ๔,๙๘๖ คน จำนวนครัวเรือน  ๑,๔๓๙ 
ครัวเรือน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึง การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที จึงจำเป็นต้องมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

     เทศบาลตำบลวาปีปทุมจึงต้องมีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยประกอบอาคาร บ้านเรือนได้มีการก่อสร้างเป็นตึกหลายชั้นมีความสูง
ตั้งแต่ 2-5 ชั้นซึ่งต้องมีการเตรียมการป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดข้ึนให้ได้ทันท่วงที เนื่องจาก
เทศบาลฯยังขาดแคลน เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จะใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพราะว่า 
เครื่องมือ เครื่องใช้ (รถดับเพลิง) ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพการใช้งานไม่ดีเท่าที่ควรต้องมีการ
บำรุงรักษาอยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานมานานมากแล้ว  จึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ
ที่สามารถระงับเหตุในอาคารสูงได้ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดลด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม ไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลวาปีปทุมมี
งบประมาณท่ีต้องใช้ในการพิจารณาด้านต่างๆ อย่างจำกัด ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องหา
งบประมาณจากแหล่งอื่น มาดำเนินการในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทำได้



๑๕ 
 

ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  
มาตรา ๖๖   

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอ
ความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
ดับเพลิงอเนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐  ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอ
ลิค พร้อมกระเช้าดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐  
บาท  

 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์  จำนวน  1  คัน  

งบประมาณ  3,500,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์ครับ  

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมนายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์ สมาชิกสภา ตามท่ีท่านผู้บริหารได้เสนอเพ่ือดำเนิน 

การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของเหตุ น่าจะมีคำว่า
หน่วยงานราชการเข้าไปด้วยว่าจำนวน เท่าไหร่ ในเขตเทศบาลของเรามีการพัฒนาในด้าน 
การมีตึกที่สูงขึ้น ทางเราก็มีเพียงรถดับเพลิงที่ไม่มีกระเช้า ผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่จะ 
จัดซื้อรถดับเพลิงคันใหม่พร้อมกระเช้า เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และหน่วยงานใกล้เคียง 
โดยรอบ ขอบคุณครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ สมาชิกสภาเทศบาล  ผมเห็นด้วยกับการที่จะจัด 
    ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ไม่ทราบว่าเป็นชนิด 10 ล้อหรือ 6 ล้อครับ ขอบคุณครับ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขอชี้แจงนะครับ เป็นรถชนิด 6  
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ล้อครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้กู้เงิน

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
อเนกประสงค์  จำนวน  1  คัน  งบประมาณ  3,500,000  บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง 
ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 

  งดออกเสียง  - ไม่มี -  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมเสนอหลักการและเหตุผลในรายการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปครับ  
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  2. รถบรรทุกเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า  ชนิด  6  ล้อ  จำนวน  1  คัน 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม งบประมาณ  2,700,000  บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 



๑๖ 
 

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑  คัน 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า  ๕  ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

        เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม แบ่งการปกครองออกเป็น  ๗  ชุมชน  มีพื้นท่ี

รับผิดชอบ  ๒.๓๑  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากร  ๔,๙๘๖  คน  จำนวนครัวเรือน  
๑,๔๓๙  ครัวเรือน และมีภารกิจป้องกันและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลวาปีปทุม ให้มีความปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน จากสาธารณภัยต่างๆที่อาจ
เกิดข้ึนต่อประชาชน ภารกิจด้านการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ที่เทศบาลตำบลวาปี
ปทุมได้ดำเนินการมาโดยตลอด ได้แก่ การตัดแต่งก่ิงไม้ที่สูงพาดเกี่ยวสายไฟ หรือต้นไม้ขนาด
ใหญ่ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน พร้อมทั้งขนย้ายทำความสะอาดเรียบร้อย แต่
ปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวประสบปัญหาด้านยานพาหนะและเครื่องมือ ที่จะต้องใช้
ดำเนินการตัดแต่งก่ิงไม้ขนาดใหญ่และมีความสูงเกินกว่าขีดความสามารถของเครื่องมือที่มีใช้
ในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องจัดหายานพาหนะพร้อมติดตั้งเครื่องมือในการตัดแต่งกิ่งไม้
ขนาดใหญ่และมีความสูง เพ่ือดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน เทศบาลตำบลวาปีปทุมมีงบประมาณที่ต้องใช้ในการพิจารณาด้าน
ต่างๆ อย่างจำกัด ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน มาดำเนินการในรูป
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทำได้ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๖๖   

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอ
ความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย
พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิก กำลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้ามีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 2 ลบ.เมตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณ 
2,700,000  บาท 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า  ชนิด  6  ลอ้  

จำนวน  1  คัน งบประมาณ  2,700,000  บาท  มีสมาชกิท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์ครับ  

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมนายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ สมาชิกสภา ผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ก็ยังอยากเพ่ิม 

เติมตรงเหตุผล ขอให้เพิ่มจำนวนหน่วยงานเข้าไปนะครับ ช่วงนี้เทศบาลของเรามีงานเกี่ยวกับ
งานตัดกิ่งไม้เยอะ ผมก็ว่าเป็นเหตุผลที่ดีนะครับสำหรับรถที่มีกระเช้า เพ่ือการเข้าดำเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสะดวกขึ้น ผมเห็นชอบด้วยครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 



๑๗ 
 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้กู้เงิน

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อม
กระเช้าไฟฟ้า  ชนิด  6  ล้อ  จำนวน  1  คัน  งบประมาณ  2,700,000  บาท  โปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง 
ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 

  งดออกเสียง  - ไม่มี -  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมเสนอหลักการและเหตุผลในรายการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปครับ 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  3. รถบรรทุก (ดีเซล)  แบบกระบะเทท้าย  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  จำนวน  1  คัน   
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม งบประมาณ  2,126,000  บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า  ๕  ของเทศบาลตำบล                  
วาปีปทุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

        เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม  รับผิดชอบให้บริการสาธารณะ เช่น ด้าน

โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูโภคต่าง ๆ  ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถบรรทุกแบบ
กระเทท้ายในการให้บริการ  แต่ปัจจุบันครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  ประเภทรถบรรทุก
แบบกระบะเทท้าย ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม  มีสภาพที่ชำรุด  เนื่องจากการใช้งานมาเป็น
เวลานาน  และต้องซ่อมบำรุงหลายรายการ  ซึ่งอาจเกิดความไม่คุ้มค่าหากดำเนินการซ่อม
บำรุง 

เทศบาลตำบลวาปีปทุม  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้
มาตรฐาน และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ต่อการปฏิบัติงานด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี  เทศบาลตำบลวาปีปทุม
มีงบประมาณท่ีต้องใช้ในการพิจารณาด้านต่างๆ อย่างจำกัด  อีกท้ังไม่มีงบประมาณเพียง
พอที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว  ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่ง
อ่ืน มาดำเนินการในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทำได้ตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๖๖   

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอ
ความเห็นชอบกู้เงิน จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 
แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา น้ำหนัก



๑๘ 
 

ของรถ รวมน้ำหนักรถบรรทุกไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะและ
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,126,000 บาท  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบกระบะเทท้าย  ขนาด  6  

ตัน  6  ล้อ  จำนวน  1  คัน  งบประมาณ  2,126,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่  ขอเชิญท่านชาติชาย สุวรรณพันธุ์ครับ 

นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมนายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ สมาชิกสภา ในงบประมาณดังกล่าว เป็นรถบรร- 

ทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ซึ่งทุกวันนี้ผมเห็นของเทศบาลเรามีสภาพทรุดโทรมมาก มีการซ่อม 
แซมหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เราจะได้รถบรรทุกคันใหม่มา คันเดิมทั้ง 2 อยากให้ 
ซ่อมแซ่มแล้วหาที่จอดไว้ อย่านำไปท้ิง เพราะสามารถที่จะใช้ร่วมดำเนินการได้เวลาที่ต้อง
ระดมเร่งด่วน รถยังมีประโยชน์อยู่อย่าขายทิ้งเลย ในส่วนโครงการนี้ ผมก็เห็นด้วยนะครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอสนับสนุนท่านชาติชายและ 

เห็นดีด้วย ทุกๆคันที่ซื้อใหม่อยากให้ความสำคัญไปที่พนักงานขับรถ อยากให้ผู้บริหารอบรม 
ให้พนักงานขับรถมีความรับผิดชอบ ในการดูแลรักษารถ ผมขอฝากท่านคณะผู้บริหาร 
เพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้กู้เงิน 

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบ
กระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,126,000 บาท โปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง 
ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 

  งดออกเสียง  - ไม่มี –  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมเสนอหลักการและเหตุผลในรายการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปครับ 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  4. รถขุดขนาดเล็ก ขนาด 16 แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณ 775,000   
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม บาท  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือจัดซื้อขุดขนาดเล็ก 16 แรงม้า จำนวน 1 คัน 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.



๑๙ 
 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า  ๕  ของเทศบาลตำบล                 
วาปีปทุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

        เหตุผล 
เทศบาตำบลวาปีปทุม  เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบให้บริการด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เช่น  การวางท่อระบายน้ำ  การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้รถ
ขุดขนาดเล็กในการดำเนินงาน   

แต่ปัจจุบันเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ยังไม่มคีรุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่งประเภท
ดังกล่าว  อีกท้ังมีงบประมาณที่ต้องใช้ในการพิจารณาด้านต่างๆ อย่างจำกัด  ทำให้ไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว  ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องหา
งบประมาณจากแหล่งอื่น มาดำเนินการในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทำได้
ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  
มาตรา ๖๖  

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอ 
ความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดซื้อรถขุดขนาดเล็ก  
16 แรงม้า  จำนวน 1 คัน งบประมาณ 775,000 บาท  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการจัดซื้อรถขุดขนาดเล็ก  ขนาด  16  แรงม้า  จำนวน  1  คัน  

งบประมาณ  775,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม แห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้กู้เงิน

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถขุดขนาดเล็ก ขนาด 16 
แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณ 775,000  บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง 
ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 

  งดออกเสียง  - ไม่มี –  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมเสนอหลักการและเหตุผลในรายการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปครับ 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  5. รถขุดตีนตะขาบ  ระบบไฮดรอลิค  ขนาด  150  แรงม้า  จำนวน  1  คัน   
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม งบประมาณ  4,733,000  บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  จำนวน ๑  คัน 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า  ๕  ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

        เหตุผล 



๒๐ 
 

เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม แบ่งการปกครองออกเป็น  ๗  ชุมชน  มีพื้นท่ี
รับผิดชอบ  ๒.๓๑  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากร  ๔,๙๘๖  คน  จำนวนครัวเรือน  
๑,๔๓๙  ครัวเรือน  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่จะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
กำจัดขยะ เพราะมีผลต่อสภาพแวดล้อม  จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

เทศบาลตำบลวาปีปทุม มีการปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะ ภายในสถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยเทศบาล ซึ่งในปัจจุบันงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลยังขาดเครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพที่จะปรับสถานที่เพ่ือรองรับขยะที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีรถตีนตะขามที่มีบุ้ง
กี๋ตัก เพ่ือปรับเกลี่ยขยะเป็นประจำ ไม่เช่นนั้นสถานที่ทิ้งจะเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  จึง
ต้องมีการเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  แต่เนื่องจากเทศบาล ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการ
ดำเนินการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน มาดำเนินการในรูปเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทำได้ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๖๖   

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอความ
เห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ระบบไฮดรอ
ลิค ขนาด 150 แรงม้า ความจุบุ๋งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร  มีความเร็วในการหมุน
(Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาท ีเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบบขับเคลื่อนแบบไฮ
ดรอลิคตีนตะขาบ แต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ 4,733,000 
บาท   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  ระบบไฮดรอลิค  ขนาด  150  

แรงม้า  จำนวน  1  คัน  งบประมาณ  4,733,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ 

ขอเชิญท่านชาติชาย สุวรรณพันธุ์ครับ 
นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมนายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ สมาชิกสภา อันนี้ผมสนับสนุน แต่อยากฝากท่าน

นายกอย่างเดียวว่า ขอให้ซื้อยี่ห้อท่ีเป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นฮิตาชิ โคมัสซึ ก็ว่าไป อย่างซันนี่ก็
ไม่อยากได้เท่าไหร่นะครับ อยากได้เป็นยี่ห้อโคมัสซึ จะดีมาก ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขอชี้แจงนะครับ เรื่องการซื้อไม่ 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม สามารถกำหนดได้นะครับ การกำหนดยี่ห้อถือเป็นการกำหนดสเปก เป็นเรื่องผิดระเบียบครับ 
 ไม่ทราบได้ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไร ระเบียบราชการจะมีข้อเสียตรงนี้ที่เราไม่สามารถระบุยี่ห้อได้ 
 ระบุสเปกไม่ได้ ถ้าเราไประบุยี่ห้อ ผู้รับหมา ผู้รับจ้าง เขาจะร้องเรียนเราได้ มีการยกเลิกการ

จัดซื้อเหมือนเดิม เราไม่สามารถกำหนดได้ แล้วแต่ว่าผู้จัดจ้างเขาจะนำเสนอมายังไง 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านประวัติ ขันชะพัฒน์ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประวัติ ขันชะพัฒน์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ นายประวัติ ขันชะพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีท่านนายกเสนอเกี่ยวกับ

เรื่องรถขุดตีนตะขาบ ผมว่าเป็นเรื่องดี แต่ขอชี้แน่ะอีกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เก็บกับคน



๒๑ 
 

รักษา ถึงจะสนับสนุนให้มีการจัดซื้อแต่ก็ยังห่วงเรื่องเก่ียวกับการดูแลรักษารถ อยากให้มีการ
วางแผน หรือมีนโยบายในการดูแลรักษาและจัดเก็บเพ่ือความสบายใจ เพราะเงินส่วนนี้เป็น
เงินที่กู้ยืมมาจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อยากให้ท่านนายกได้ชี้แจ้งครับ 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขอชี้แจงนะครับ เรื่องรถขุด 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ขนาด 150 แรงม้านี้ ซื้อมาใช้ที่บ่อขยะในการขุด ขน จัดเก็บขยะ เราจอดไว้ที่บ่อขยะ 

เพราะว่ารถขยะทั้งหมดไปจอดไว้ที่บ่อขยะแล้ว เรามีเจ้าหน้าที่เปลี่ยนกันเข้าเวร เฝ้าทุกคืน 
คืนละ 3 คน อันนี้ผมเข้าใจดีครับ ผมเคยทำเกี่ยวกับเครื่องจักรมา ผมซื้อรถแบล็คโฮยี่ห้อ
ฮิตาชิมาใหม่ๆเลย จอดท่ีโกดังผม ก็ถูกขโมยครับ ขโมยตัวสวิงต้องซื้อใหม่มา5แสนกว่าบาท 
ผมทราบถึงปัญหาต่างๆครับ ผมได้วางแผนกับกองสาธารณสุขแล้วว่า ให้เรามีเจ้าหน้าที่เฝ้า
ทุกคืนอยู่แล้ว คืนละ 3 คน ครับเราป้องกันไว้อย่างเต็มที่อยู่แล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้กู้เงิน 

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ  ระบบไฮ
ดรอลิค  ขนาด  150  แรงม้า  จำนวน  1  คัน  งบประมาณ  4,733,000  บาท  โปรดยก
มือครับ  

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง 
ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 

  งดออกเสียง  - ไม่มี –  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมเสนอหลักการและเหตุผลในรายการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไปครับ  
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  6. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  จำนวน  2  คัน   
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม งบประมาณ  5,000,000  บาท   

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการขอความเห็นชอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  จำนวน 2  คัน 
หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กรหรือนิติบุคคล
ต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๔/๒๕๕๕ ลงวนัที่  
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้ง ๖/๒๕๖๔  หน้า  ๕  ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

        เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม แบ่งการปกครองออกเป็น  ๗  ชุมชน  มีพื้นท่ี

รับผิดชอบ  ๒.๓๑  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากร  ๔,๙๘๖  คน  จำนวนครัวเรือน  
๑,๔๓๙  ครัวเรือน  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่จะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
การเก็บขนฃยะมูลฝอย จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

เทศบาลตำบลวาปีปทุม ตั้งอยู่ในเขตเมือง ที่ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนตลอด ทั้งท่ีเทศบาล
พยายามทุกวิธีทางท่ีจะลดปริมาณขยะให้ลดลง สาเหตุใหญ่จากบุคคลภายนอกมีการนำขยะ



๒๒ 
 

มาท้ิงภายในเขตเทศบาล เทศบาลจึงจำเป็น  ต้องมีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเก็บขน
ขยะมูลฝอย แต่เนื่องจากในการพัฒนางานดังกล่าว เทศบาลฯยังขาดแคลน เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ที่จะใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพราะว่า เครื่องมือ เครื่องใช้ (รถขยะมูล
ฝอย) ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพการใช้งานได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ต้องมีการซ่อมเป็นประจำ  
เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานมากแล้ว  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้
ที่ได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องหางบประมาณจาก
แหล่งอื่น มาดำเนินการในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเทศบาลสามารถกระทำได้ตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๖๖   

 เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอความ
เห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย รถขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ด้านท้ายตู้
บรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งชุดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอย
แบบอัดท้ายและกระบอกไฮดรอลิค จำนวน  2  คัน  งบประมาณคันละ 2,500,000 บาท  
รวมเป็นเงิน  5,000,000  บาท  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  

จำนวน  2  คัน  งบประมาณ  5,000,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญท่านสุรพล  ศิริสุนทรกุล ครับ 

นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมนายสุรพล  ศิริสุนทรกุล สมาชิกสภา ขออนุญาตในส่วนของงานเคหะชุมชนที่ 
 จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะได้ดี

ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราได้รถใหม่อีก2คัน รวมคันเดิม 3 คัน สิ่งที่จะต่อเนื่องกันก็คือ 
1.เจ้าหน้าที่ขับรถ 2.พนักงานเก็บขยะ ก็อยากจะฝากว่ารถเก็บขยะจะเข้าไม่ถึงจุดเก็บขยะสัก
เท่าไหร่ พนักงานเก็บก็จะลากถัง ช่วงตี 4-5 เพ่ือไปให้ถึงจุดเก็บขยะ ทำให้เกิดเสียงรบกวน 
ประชาชนร้องเรียนมา ถ้าเกิดว่าถังขยะมีล้อในการลากก็จะทำให้เกิดเสียงน้อยลงนะครับ แต่
ในความเป็นจริง ไม่มีล้อก็ลาก สิ่งที่ตามมาคือน้ำเสียราดไปตามถนน ได้รถใหม่แล้วก็อยากให้
ได้ถังขยะใหม่ด้วยนะครับ ในส่วนของผมก็เห็นชอบในโครงการนี้นะครับ ขอบคุณครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านชาติชาย สุวรรณพันธุ์ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ ผมนายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ สมาชิกสภา ในเรื่องของรถขยะ ผมสนับสนุนครับ 
    แต่สำหรับรถใหม่ที่กำลังจะมา ผมอยากให้คัดคนที่มีคุณภาพในการทำงาน ดูแลรักษารถขยะ 

คันใหม่ เห็นทุกวันนี้การเก็บขยะไม่ค่อยจะละเอียด ทั้งรีบทั้งเร่ง บีบน้ำเน่าแต่ละทีน้ำไหลราด 
ถนน ไม่รู้จะรีบไปไหน เพราะก็เห็นไปนั่งอยู่แถวร้านขายของชุมชนก็มี เพราะฉะนั้นต้องคัด 
อีกประเด็นถังขยะที่ชำรุดแถวบ้านนายเสถียร ขายไก่ย่าง สภาพของถังมันแตกทุกด้านเลย ใส่ 
อะไรไปก็ไหลออกหมด ช่วยไปเปลี่ยนใบใหมเ่ขาหน่อยนะครับ ขอฝากด้วยครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ต้องขอบคุณทางสมาชิกสภา 
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นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นะครับ ที่ได้ชี้นำ ชี้แน่ะเรื่องการเก็บขยะ อยากจะขอเรียนที่ประชุมว่า เราได้ซื้อมาใหม่แล้ว 
    ขณะนี้กด็ำเนินการทยอยเปลี่ยน การลากถังขยะคงจะหมดไปนะครับ ถังขยะแบบล้อเราได้ 

สั่งซื้อไปแล้ว จะมาส่งในวันนี้ ก็อยากแจ้งเรียนทางที่ประชุมได้ทราบครับ ขอบคุณครับ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านทองมาก  ประโคทังครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายทองมาก  ประโคทัง  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ ผมนายทองมาก  ประโคทัง สมาชิกสภา ทุกโครงการที่ท่านนายกเสนอมานั้น  

ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับ ผมขอสนับสนุนทุกโครงการครับ ขอบคุณครับ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ สมาชิกสภาเทศบาล โครงการที่เราอนุมัติผ่านทุก 

โครงการวันนี้ผมอยากทราบว่าจะดำเนินการเรื่องการกู้เงินและดำเนินโครงกู้เงินได้ประมาณปี 
ไหนครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขอชี้แจ้งในเรื่องของการดำเนิน 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม การ ถ้าวันนี้เราประชุมเสร็จมีมติเห็นชอบในอนุญาตให้กู้ เราก็จะรวมเรื่องทำเรื่องเสนอนาย 
    อำเภอ แล้วเสนอท่านผู้ว่า ถ้าท่านผู้ว่าอนุมัติแล้ว เราก็จะนำเรื่องนั้นเสนอกองทุนได้เลย คิด 
    ว่าน่าจะในปีงบประมาณปี 2565 นี้ เราน่าจะเป็นเทศบาลที่โชคดี แล้วเราจะดำเนินการทำ 

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเลยนะครับ ขอบคุณครับ  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรอนุญาตให้กู้เงิน

จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  
ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  จำนวน  2  คัน  งบประมาณ  5,000,000  บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุญาต  จำนวน 12 เสียง 
ไม่อนุญาต  - ไม่มี - 

  งดออกเสียง  - ไม่มี –  

พักการประชุม 12.00 น. 
เริ่มประชุม 13.00 น. 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   4.2 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โอนมาตั้ง 
ประธานสภาเทศบาล          จ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  เนื่องจากตั้งไว้ผิดหมวด และไม่ได้ตั้งไว้  ขอเชิญท่าน 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    เชิญครับ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาเทศบาล ท้องถิ่น  พ.ศ.2541  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่

ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจ
ของสภาท้องถิ่น 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม  ท่านประภาส  กิจจินดาโอภาส  ชี้แจง 
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ประธานสภาเทศบาล รายละเอียด  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โอนมาตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  เนื่องจากตั้งไว้ผิดหมวด และไม่ได้ตั้งไว้  ต่อสภา
เทศบาลตำบลวาปีปทุม เชิญครับ  

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ตามท่ีข้าพเจ้า  
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ได้เสนอญัติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โอนมา

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  เนื่องจากตั้งไว้ผิดหมวด  และไม่ได้ตั้งไว้  ดังนี้ 
1. โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน  เครื่องเติมอากาศ
แบบใช้แผงโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง  จำนวน  4  เครื่อง  งบประมาณ  200,000  บาท 

โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย  งบดำเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ  โครงการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม  สระน้ำหนองแสงและหนองแคน  งบประมาณ  
200,000  บาท  เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ผิดหมวด 

2. โอนเพิ่มจากแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบ
ลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ถังน้ำไฟเบอร์กลาส  ขนาด  2,000  
ลิตร  จำนวน   4  ถัง  ถังละ  8,500  บาท  รวมงบประมาณ  34,000  บาท 

โดยโอนลดจากแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
งบดำเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ  34,000  บาท  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดซื้อ 
 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมพิจารณาอนุมัติ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ  / ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  แห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัตโิอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  เนื่องจากตั้งไว้ผิดหมวด  และไม่ได้ตั้งไว้  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุมัติ  จำนวน 12 เสียง 

  ไม่อนุมัติ  -ไม่มี- 
  งดออกเสียง  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  เชิญท่านชาติชาย สุวรรณพันธุ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ ผมนายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ สมาชิกสภา เรื่องท่ีผมอยากจะฝากคือในชุมชน 

หนองคู เป็นสุนัขจรจัด สุนัขแม่ลูกอ่อนวิ่งไปทั่วบริเวณชุมชน คลอดลูกไว้ตรงที่ว่างเปล่า 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะสุนัขวิ่งไล่กัด ทางชุมชนเลยฝากมาว่า 
อยากให้เทศบาลประสานกับทางปศุสัตว์ให้เข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยครับ ตอนนี้ประชาชนได้ 

    รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับ ขอฝากด้วยครับ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ ผมนายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์ สมาชิกสภา ตามท่ีท่านสมาชิกได้พูดเรื่องสุนัขจรจัด 



๒๕ 
 
    ที่บริเวณตลาดโต้รุ่ง ที่บริเวณ บขส. มีสุนัขจรจัดมากเหมือนกันนะครับ ประชาชนที่สัญจรไป 

มาได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าสุนัขจรจัดวิ่งใส่ เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ เพราะไม่รู้ว่า 
เป็นสุนัขของใคร แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมาได้นะครับ แต่จำ 
ได้ว่าเราได้ออกเทศบัญญัติไว้แล้วนะครับ เกี่ยวกับสุนัขจรจัด แมวจรจัด อยากให้ทางคณะผู้ 
บริหารได้ช่วยประสานกับทางปศุสัตว์อำเภอด้วยครับ ให้มาจับไว้ก่อนแล้วมาประกาศหาเจ้า 
ของหากไม่มีค่อยดำเนินการลำดับต่อไป ขอบคุณมากครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านปลัดครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางอรอนงค์ รังวิเศษ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่ง ทุกท่านค่ะ ดิฉันนางอรอนงค์ รังวิเศษ มีเรื่องที่จะรายงานให้ทางคณะผู้บริหาร และสมาชิก 
ปลัดเทศบาลตำบลวาปปีทุม  สภาทราบ 3 เรื่องด้วยกันค่ะ 

1.เรื่องสรุปผลดำเนินงานโครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นหน้าอยูมุ่่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3) 

2.วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ทางเทศบาลตำบลวาปีปทุมได้รับนโยบายจาก ศูนย์ 
ป้องกันความปลอดภัยทางถนน ที่กำหนดมาตรการให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นได้มีกิจกรรมที่จะ 
ต้องดำเนินการ ในส่วนของพื้นที่เราคือ มีการตั้งด่านชุมชนที่ 4 แยกหนองคู หลังจากสิ้นสุด 
การประชุมวันนี้อยากขอเรียนเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้ร่วมเป็นเกียรติในการ 
เปิดด่านชุมชน และร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และอีกกิจกรรมที่อยากขอเชิญทุกท่านเข้า 
ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เริ่มที่เวลา 09.00 น. ณ โดมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบล. 
วาปีปทุม 
 3.สืบเนื่องจากวันที่ 8 มกราคม 2565 กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  
2565 เนื่องจากสถานการณ์โควิด เบื้องต้นได้งดจัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเด็กเล็กยัง 
ไม่ได้รับวัคซีน จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ ขอบคุณค่ะ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสุรนิตย์ ปัตตานีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรนิตย์ ปัตตานี  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ ผมนายสุรนิตย์ ปัตตานี สมาชิกสภา สืบเนื่องมาจากโครงการเทคอนกรีตที่ 4  

แยกสุนิสา ซึ่งขนาดนี้รางระบายน้ำเรายังไม่ได้เทระดับขึ้นมาให้เท่ากับถนน ซ่ึงดูตามแผนงาน 
การดำเนินการจะเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม ขณะนี้มีประชาชนในละ 
แวกนั้น ได้นำดินมาถมตรงร่องระบายน้ำของเราเพ่ือที่จะเทคอนกรีตให้เท่ากับถนน ขณะนี้กำ 
ลังทำครับ ผมเกรงว่าจะซ้ำซ้อนกับโครงการของเราไหม หรืออาจจะได้รื้อในส่วนที่ประชาชน 
ได้ทำอยู่ในขณะนี้ออก เกรงว่าจะเกิดความเสียหาย หรือเกิดความซ้ำซ้อน อยากให้ผู้มีส่วน
รับผิดชอบได้ออกไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ในส่วนเรื่องท่อระบายน้ำที่แยก 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม สุนิสา หาผู้รับจ้างได้แล้ว ลงนามสัญญาแล้ว ดำเนินการก่อสร้างหลังปีใหม่ ถ้าเราพบเห็นก็ขอ 

ให้เราช่วยกันแจ้งชาวบ้านให้ชะลอเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวด้วยครับ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ ผมนายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ สมาชิกสภา ผมได้รับแจ้งถึงความเดือดร้อนจากประ 



๒๖ 
 
    ชาชนที่อยู่รอบบ่อบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ก่อนหน้านี้ผมได้เรียนท่านรอง 

สาโรช ถึงปัญหาดังกล่าว ท่านจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้นำEMไปเทลงบ่อ ก็ผ่อนคลายได้ระดับ 
หนึ่ง ตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นอีกครั้งแล้วครับ อีกจุดตรงช่วงปลายน้ำห้วยกุดแคนมีน้ำเขียวส่งกลิ่น 
แรง และมาบวกกับบ่อน้ำเสีย จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อได้ดำเนินการในส่วนนี้เพื่อคลายความ 
เดือดร้อนของประชาชนลงบ้าง ขอเรียนปรึกษาอีกเรื่องครับ เรื่องน้ำเน่าเสียของชลประทาน 
เป็นความรับผิดชอบของเราไหม เพราะตอนนี้น้ำชลประทานเริ่มเน่าเสีย เริ่มส่งกลิ่นสร้าง 
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยรอบ ขอให้ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขใน 
ส่วนนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับ 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ที่ได้นำเสนอปัญหาของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว ผมได้สั่งการให้กอง 
    สาธารณสุขไปดำเนินการแล้ว เอาEMไปลง ดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนครับ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนุกูล ฝอยทองครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายนุกูล ฝอยทอง  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ ผมนุกูล ฝอยทอง รองปลัดเทศบาล ในส่วนที่ได้สอบถามเกี่ยวกับน้ำเสีย เมื่อ 

วาน ได้ลงพื้นที่กับทีมงาน ในส่วนที่เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย น้ำจะยังไม่มีกลิ่น แต่ส่วนที่ปล่อย 
จากบ่อบำบัดเราท่านนายกได้สั่งการให้ปิดแล้ว และได้สั่งการให้นำ EM ไปลง วันเว้นวัน เพ่ิม 
เติมจากหนองแสง ส่วนที่ปลายน้ำได้เข้าไปดูจะเป็นลมพัดไปแล้วเป็นสาหร่ายหางกระรอก 
และไขผ่ำ และเทา ไม่ถือว่าเป็นน้ำเสีย อาจจะเกิดจากการขุ่นจากคนที่ไปใช้พื้นที่บริเวณนั้น 
ผมได้ให้เจ้าหน้าที่นำEMไปปล่อยลงบริเวณดังกล่าวด้วยครับ ตรงห้วยกุดแคนเกิดจากใบไม้ 
ทับถม ต้องเป็นโครงการใหญ่เพ่ือทำการขุดลอก สามารถเอาEMไปลงได้เหมือนกันครับ เดี๋ยว
ผมจะให้เจ้าหน้าที่นำไปลงเช่นกัน ครับขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา    เวลา 14.15 น. 

 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
                     (ลงชื่อ)                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
                              (นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร) 
                      สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 

 

 



๒๗ 
 
ตรวจถูกต้องแล้ว 

                       (ลงชื่อ)                              ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                               (นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล) 
                                 สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
 
       (ลงชื่อ)                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                  (นายสุรนิตย์  ปัตตานี) 
                                   สมาชิกสภาเทศบาล  

                        (ลงชื่อ)                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                (นายทองมาก  ประโคทัง) 
                                  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

  (ลงชื่อ)                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์) 
                                 สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

 

          รับรองรายงานการประชุม 

 

          (นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์) 
                             ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

 


