
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจำปี  ๒๕๖4 

ครั้งที่  2/ ๒๕๖4 
วันที่  27  พฤษภาคม  ๒๕๖4  เวลา  09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
******************** 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 ๒. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 3. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
          4. นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 5. นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 6. นายสุรนิตย์  ปัตตาน ี                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 7. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

8. นางราตรี  ภูมาศ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
9. นายทองมาก  ประโคทัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม   
10.นายชาติชาย  สวุรรณพันธุ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
11.นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
12.นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   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 
 ๑1. นางจุฑามาศ  ปะริตวา   หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
 12. นางสาวพรรณธิภา  ทาอามาตย์  นิติกร 
 13. นางสาวอิศรารักษ์ พิมพ์วิชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 14. นางสาวปัทมาพร   ปติวัน   พนักงานจ้าง 
 15. นางสาวพัทธ์ธีรา  ศิริสุนทรกุล   พนักงานจ้าง 
 16. นางสาวเกวลิน  เปลวเฟื่อง   พนักงานจ้างเหมา 

 
 



๒ 
เปิดประชุม  09.30 น. 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประจำปี  ๒๕๖4   ครั้งที่  2 / ๒๕๖4  วันที่   27  พฤษภาคม  ๒๕๖4  บัดนี้ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมพร้อมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านนรินทร์  สัจจวาณิชย์   
ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม   
พร้อมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เมื่อองค์ประชุมครบตามกำหนด  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล   
ประธานสภาเทศบาลฯ วาปีปทุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่  2/๒๕64 วันที่  27  พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา 

09.3๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   - ไม่มี -  
ประธานสภาเทศบาลฯ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  
ประธานสภาเทศบาลฯ  1  ประจำปี  2564  ครั้งที่  1/2564  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2564 

ขอให้ท่านสมาชิก ฯ ตรวจรายงานการประชุม ฯ  หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้ง
ในที่ประชุม / ( หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลวาปีปทุม   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2564  ครั้งที่  1-2564  เมื่อวันที่  
13  พฤษภาคม  ๒๕64) 

มติที่ประชุม    - รับรอง - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  
     -  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติ  ขอให้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี้ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  4.1 เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ผู้เสนอญัตติ เชิญครับ 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ตามท่ีข้าพเจ้า 
นายกเทศมนตรี ฯ ได้เสนอญัตติ  เรื่อง  ขอให้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมหมดวาระ นั้น 
  บัดนี้เทศบาลตำบลวาปีปทุมได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๘  

เมษายน  2564  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล เมื่อวันที่ ๒1 เมษายน  2564  ไปแล้วนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.6๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเดิมถึง (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ.2561 ให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการจากสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
-  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ 

๒. คณะกรรมการคิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 



๓ 
     - สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน  3  คน เป็นกรรมการ 
ดังนั้น เพ่ือให้การคัดเลือกกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงขอให้
ที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นต่อไป 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   
ประธานสภาเทศบาล  จำนวน  3  คน  ที่ประชุมจะดำเนินการคัดเลือกทีละคนนะครับ 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คนที่  1  ครับ 

นายสุรนิตย์  ปัตตานี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายสุรนิตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปัตตานี สมาชิกสภาเทสบาล ขอเสนอ นายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์  เป็นคณะกรรมการ

พัฒนา  คนที่  1  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง (นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ และ นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนที่  1  แล้ว  จำนวน  

1  ชื่อ  คือนายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนที่  1  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  จำนวน 11 เสียง  เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล  คนที่  1 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ฯ  พัฒนาเทศบาล คนที่  2  ครับ 

นางราตรี ภูมาศ    เรียนเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ดิฉัน นาง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราตรี  ภูมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์ เป็นคณะกรรมการ

พัฒนา คนที่  2 ค่ะ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง (นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ และนายสุรนิตย์ ปัตตานี) 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนที่  2  แล้ว  จำนวน   

1  ชื่อ  คือนายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  เป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนที่  2  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล  คนที่  2 



๔ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ฯ  พัฒนาเทศบาล คนที่  3  ครับ 

นายทองมาก  ประโคทัง   เรียนเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทองมาก ประโคทัง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายสุรพล ศิริสุนทรกุล เป็นคณะ 

กรรมการพัฒนา  คนที่  3  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง (นายประวัติ ขันชะพัฒน์ และนางมนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนที่  3  แล้ว  จำนวน  

1  ชื่อ  คือนายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  เป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนที่  3  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล  คนที่  3 

สรุปมติที่ประชุม    เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาล  จำนวน  3  คน  ดังนี้ 

     1. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ 
     2. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ ์
     3. นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  4.2 เรื่อง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธานสภาเทศบาล ฯ จากสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  3  คน  ที่ประชุมจะดำเนินการ

คัดเลือกทีละคนนะครับ 
  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  1  ครับ 

นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์   เรียนเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ  เป็น

คณะ 
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    คนที่  1 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง (นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ และนายสุรพล ศิริสุนทรกุล) 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  คนที่  1  แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือนางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ  เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  1  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  1 



๕ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ฯ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  2  ครับ 

นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายไพโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ศัพท์พันธ์ สมาชิกสภา ขอเสนอ นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์  เป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    คนที่  2 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง (นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร และนายทองมาก ประโคทัง) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  คนที่  2  แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือนายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์  เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  2  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  2 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ฯ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  3  ครับ 

นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายกฤษณ์พันธ์  จันทเขตร์  

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    คนที่  3 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง (นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ และนายทองมา ประโคทัง) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  คนที่  3  แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือนายกฤษณ์พันธ์  จันทเขตร์   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายกฤษณ์พันธ์  จันทเขตร์  เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  3  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายกฤษณ์พันธ์  จันทเขตร์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  3 

สรุปมติที่ประชุม    เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเป็นคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    จำนวน  3  คน  ดังนี้ 

     1. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ 
     2. นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ ์
     3. นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  4.3 เรื่อง คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ผู้เสนอญัตติ เชิญครับ 



๖ 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ตามท่ีข้าพเจ้า 
นายกเทศมนตรี ฯ ได้เสนอญัตติ  เรื่อง  ขอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ที่สภาเทศบาล

ตำบลวาปีปทุมมอบหมาย  จำนวน  2  คน  มาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2561  ข้อ  12  (3)  นั้น 

จึงขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต่อไป 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา  
ประธานสภาเทศบาล  ท้องถิ่นมอบหมาย  จำนวน  2  คน  ที่ประชุมจะดำเนินการคัดเลือกทีละคนนะครับ 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่  1  ครับ 

นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชาติชาย สุวรรณพันธุ์ ขอเสนอ นายสุรนิตย์  ปัตตานี  เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  คนที่  1 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง (นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ และนายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่  1  

แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือ นายสุรนิตย์  ปัตตานี   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้ นายสุรนิตย์  ปัตตานี  เป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่  1  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายสุรนิตย์  ปัตตานี  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  คนที่  1 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ฯ  กองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่  2  ครับ 

นางราตรี ภูมาศ    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ดิฉันนางราตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ภูมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  เป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่  2 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง (นายประวัติ ขันชะพัฒน์ และนายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่  2  

แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือนายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  เป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   คนที่  2  โปรดยกมือครับ 



๗ 
มติที่ประชุม มีมติเลือกนายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  คนที่  2 

สรุปมติที่ประชุม    เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเป็นคณะกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ    จำนวน  2  คน  ดังนี้ 

     1. นายสุรนิตย์  ปัตตานี 
     2. นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  4.4 เรื่อง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม   
ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ผู้เสนอญัตติ เชิญครับ 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ตามท่ีข้าพเจ้า 
นายกเทศมนตรี ฯ ได้เสนอญัตติ  เรื่อง  การคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  

จำนวน  1  คน  เพ่ือไปแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปี
ปทุม  ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ข้อ 1.4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดย
มีจำนวนคณะกรรมการ  ไม่น้อยกว่า  9  คน  แต่ไม่เกิน  15  คน  ประกอบด้วย  

1. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา 
2. ผู้แทนศาสนา 
3. ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. ผู้แทนชุมชน 
5. ผู้แทนด้านสาธารณสุข 
6. ผู้แทนผู้ปกครอง 
7. ผู้แทนสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
8. ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
9. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  2  ปี  

และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกินวาระ  2  วาระ  กรรมการ
ผู้แทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเดิม  คือ  นายวิรัช  วรรณพนม  สมาชิก
สภาเทศบาล  ได้หมดวาระ  ซึ่งกรรมการผู้แทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม
จะต้องดำเนินการคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  นั้น 

จึงขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ 
บาลตำบลวาปีปทุมต่อไป 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม  จากสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล ท้องถิ่นที่สภา ท้องถิ่นมอบหมาย  จำนวน  1  คน   

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม  1  คน  ครับ 

นายสุรนิตย์ ปัตตานี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายสุรนิตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปัตตานี สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นางมนัสนันท์   ตันติกุลวัฒนกิจ  เป็นคณะกรรม 

การศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 



๘ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง (นายสุรพล ศิริสุนทรกุล และนางราตรี ภูมาศ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวน 1  

ชื่อ  คือนางมนัสนันท์   ตันติกุลวัฒนกิจ   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นางมนัสนันท์   ตันติกุลวัฒนกิจ  เป็น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนางมนัสนันท์   ตันติกุลวัฒนกิจ  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

สรุปมติที่ประชุม    เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเป็นคณะกรรมการศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม  จำนวน  1  คน  คือนางมนัสนันท์   ตันติ
กุลวัฒนกิจ 

พักการประชุม  12.00 น. 
เริ่มประชุม  13.00 น.   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  4.3 เรื่อง คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ผู้เสนอญัตติ เชิญครับ 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ตามท่ีข้าพเจ้า 
นายกเทศมนตรี ฯ ได้เสนอญัตติ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ประเภท

คณะกรรมการสามัญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  หมวด  8  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อ 103  (1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

  ข้อ 105   ภายใต้บังคับข้อ 103  และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
ถ้ามีความจำเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

จึงขอเสนอญัตติ  เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเทศบาลตำบลวาปีปทุม ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการแปรญัตติ  
(2) คณะกรรมการกิจการสภา 
(3) คณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
(4) คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(5) คณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ 
(6) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ขอนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เพื่อพิจารณาต่อไป 



๙ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   4.5.1 คณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานสภาเทศบาล   การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือทำหน้าที่รับคำแปรญัตติ  และพิจารณา 

คำแปรญัตติ  ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  ขอให้สภาเทศบาล
เสนอว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน  เชิญเสนอครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม ขอเสนอให้มีคณะกรรม 

การแปรญัตติ  จำนวน  4  คน  ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายสุรนิตย์ ปัตตานี และนายสุรพล ศิริสุนทรกุล ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  4  คน   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  4  

คน   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  4  คน จำนวน 10 เสียง 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยให้เสนอครั้งละลำดับจน
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครบจำนวน  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1  ครับ 

นางมนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ดิฉันนาง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  มนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายทองมาก ประโคทัง และนายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1  แล้ว  จำนวน  1  

ชื่อ  คือนายประวัติ  ขันชะพัฒน์   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่  1  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายประวัติ  ขันชะพัฒน์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่  1 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แปรญัตติ  คนที่  2  ครับ 

นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 



๑๐ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายสุรพล ศิริสุนทรกุล และนางราตรี ภูมาศ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2  แล้ว  จำนวน  1  

ชื่อ  คือนายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่  2  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  จำนวน.............เสียง  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ  คนที่  2 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แปรญัตติ  คนที่  3  ครับ 

นายทองมาก  ประโคทัง   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทองมาก ประโคทัง ขอเสนอ นางราตรี  ภูมาศ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายสุรนิตย์ ปัตตานี และนายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3  แล้ว  จำนวน  1  

ชื่อ  คือนางราตรี  ภูมาศ   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นางราตรี  ภูมาศ  เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติ   คนที่  3  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเลือกนางราตรี  ภูมาศ  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่  3 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แปรญัตติ  คนที่  4  ครับ 

นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุรพล  ศิริสุนทรกุล ขอเสนอ นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

คนที่  4  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายสุรนิตย์ ปัตตานี และนายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  4  แล้ว  จำนวน  1  

ชื่อ  คือนายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่  4  โปรดยกมือครับ 



๑๑ 
มติที่ประชุม มีมติเลือกนายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

คนที่  4 

สรุปมติที่ประชุม    เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ     
จำนวน  4  คน  ดังนี้ 

     1. นายประวัติ  ขันชะพัฒน์ 
     2. ศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร 
     3. นางราตรี  ภูมาศ 
     4. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   4.5.2 คณะกรรมการกิจการสภา   
ประธานสภาเทศบาล   การเลือกคณะกรรมการกิจการสภา  ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า  3  คน  

แต่ไม่เกิน  7  คน  ขอให้สภาเทศบาลเสนอว่าจะมีคณะกรรมการกิจการสภากี่คน  เชิญ
เสนอครับ    

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไพโรจน์  ศัพท์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ

กิจการสภา  จำนวน  5  คน  ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ และนายทองมาก ประโคทัง ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอให้มีคณะกรรมการกิจการสภา  จำนวน  5  คน   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการกิจการสภา  จำนวน  5  

คน   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกให้มีคณะกรรมการกิจการสภา  จำนวน  5  คน จำนวน 11 เสียง 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการกิจการสภา  โดยให้เสนอครั้งละลำดับ
ประธานสภาเทศบาลฯ  จนครบจำนวน  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1  ครับ 

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์ ขอเสนอ นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เป็นคณะกรรมการกิจการสภา  

คนที่  1  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ และนายสุรนิตย์ ปัตตานี) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกิจการสภา  คนที่  1  แล้ว  จำนวน  1  

ชื่อ  คือ นายประวัติ  ขันชะพัฒน์ 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เป็น

คณะกรรมการกิจการสภา   คนที่  1  โปรดยกมือครับ 



๑๒ 
มติที่ประชุม มีมติเลือกนายประวัติ  ขันชะพัฒน์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการกิจการ

สภา  คนที่  1 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กิจการสภา  คนที่  2  ครับ 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร ขอเสนอ นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์ เป็นคณะกรรมการกิจการ 

สภา  คนที่  2  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ และนายทองมาก ประโคทัง ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกิจการสภา  คนที่  2  แล้ว  จำนวน  1  

ชื่อ  คือนายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์ 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์  เป็น

คณะกรรมการกิจการสภา   คนที่  2  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม มีมติเลือกนายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการกิจการ

สภา  คนที่  2 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กิจการสภา  คนที่  3  ครับ 

นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไพโรจน์  ศัพท์พันธ์ ขอเสนอ นายทองมาก  ประโคทัง  เป็น คณะกรรมการกิจการสภา     

คนที่  3  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายสุรพล ศิริสุนทรกุล และนางราตรี ภูมาศ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกิจการสภา  คนที่  3  แล้ว  จำนวน  1  

ชื่อ  คือนายทองมาก  ประโคทัง   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายทองมาก  ประโคทัง  เป็น

คณะกรรมการกิจการสภา   คนที่  3  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม มีมติเลือกนายทองมาก  ประโคทัง  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการกิจการ

สภา  คนที่  3 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กิจการสภา  คนที่  4  ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กิจการสภา  คนที่  4 ครับ 

นางมนัสนันท์ ตันติกุลวัมนกิจ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ดิฉันนาง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  มนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ ขอเสนอ นางราตรี  ภูมาศ  เป็นคณะกรรมการกิจการ 



๑๓ 
สภา  คนที่  4  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร และนายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกิจการสภา  คนที่  4  แล้ว  จำนวน  1  

ชื่อ  คือนางราตรี  ภูมาศ   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นางราตรี  ภูมาศ  เป็นคณะกรรมการ

กิจการสภา   คนที่  4  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนางราตรี  ภูมาศ  จำนวน 9 เสียง เป็นคณะกรรมการกิจการสภา คนที่  4 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กิจการสภา  คนที่  5  ครับ 

นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล ขอเสนอ นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์  เป็นคณะกรรมการ

กิจการสภา  คนที่  5  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายสุรนิตย์ ปัตตานี แลนางมนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกิจการสภา คนที่  5  แล้ว  จำนวน  1  

ชื่อ  คือนายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์  เป็น

คณะกรรมการกิจการสภา   คนที่  5  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์  จำนวน 9 เสียง  เป็นคณะกรรมการ
กิจการสภา  คนที่  5 

สรุปมติที่ประชุม    เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเป็นคณะกรรมการกิจการ     
สภา จำนวน  5  คน  ดังนี้ 

     1. นายประวัติ  ขันชะพัฒน์ 
     2. นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ ์
     3. นายทองมาก  ประโคทัง 
     4. นางราตรี  ภูมาศ 
     5. นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   4.5.3 คณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ   
ประธานสภาเทศบาล   การเลือกคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า  

3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  ขอให้สภาเทศบาลเสนอว่าจะมีคณะกรรมการกีฬาและ
นันทนาการกี่คน  เชิญเสนอครับ    

นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนาย 



๑๔ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุรพล  ศิริสุนทรกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ

กีฬาและนันทนาการ  จำนวน  5 คน  ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ ( นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร และนายสุรนิตย์ ปัตตานี) 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลไดเ้สนอให้มีคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  จำนวน  5  คน   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ   

จำนวน  5  คน   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกให้มีคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ จำนวน  5  คน จำนวน 11 เสียง 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  โดยให้เสนอ
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครั้งละลำดับจนครบจำนวน  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควร 

เป็นคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  คนที่  1  ครับ 

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์ ขอเสนอ นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เป็นคณะกรรมการกีฬาและ 

นันทนาการ  คนที่  1  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ และนายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  คนที่  1  แล้ว  

จำนวน  1  ชื่อ  คือนายศุภสิทธ์  กิตติเสรีบุตร 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เป็น

คณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  คนที่  1  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการกีฬาและ
นันทนาการ  คนที่  1 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กีฬาและนันทนาการ  คนที่  2  ครับ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ ขอเสนอ นายสุรนิตย์  ปัตตานี  เป็นคณะกรรมการกีฬาและนันท 

นาการ  คนที่  2 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายทองมาก ประโคทัง และนายประวัติ ขันชะพัฒน์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  คนที่  2  แล้ว  

จำนวน  1  ชื่อ  คือนายสุรนิตย์  ปัตตานี   



๑๕ 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายสุรนิตย์  ปัตตานี  เป็น

คณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  คนที่  2  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม มีมติเลือกนายสุรนิตย์  ปัตตานี  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการกีฬาและ

นันทนาการ  คนที่  2 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กีฬาและนันทนาการ  คนที่  3 ครับ 
นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชาติชาย สุวรรณพันธุ์ ขอเสนอ นายทองมาก  ประโคทัง  เป็นคณะกรรมการกีฬาและ

นันทนาการ  คนที่  3  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นางมนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ และนายสุรพล ศิริสุนทรกุล ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  คนที่  3  แล้ว  

จำนวน  1  ชื่อ  คือนายทองมาก  ประโคทัง   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายทองมาก  ประโคทัง  เป็น

คณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  คนที่  3  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายทองมาก  ประโคทัง  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการกีฬาและ
นันทนาการ  คนที่  3 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กีฬาและนันทนาการ  คนที่  4  ครับ 

นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล ขอเสนอ นางราตรี  ภูมาศ  เป็นคณะกรรมการกีฬาและ

นันทนาการ คนที่  4  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ และนายสุรนิตย์ ปัตตานี ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  คนที่  4  แล้ว  

จำนวน  1  ชื่อ  คือนางราตรี  ภูมาศ   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นางราตรี  ภูมาศ  เป็นคณะกรรมการ

กีฬาและนันทนาการ  คนที่  4  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม มีมติเลือกนางราตรี  ภูมาศ  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการกีฬาและ

นันทนาการ  คนที่  4 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กีฬาและนันทนาการ  คนที่  5  ครับ 

นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนาย 



๑๖ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ ขอเสนอ นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ  เป็น

คณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  คนที่  5  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ทีป่ระชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นางราตรี ภูมาศ และนายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  คนที่  5  แล้ว  

จำนวน  1  ชื่อ  คือนางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ  เป็น

คณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ  คนที่  5  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ  จำนวน 9 เสียง  เป็นคณะกรรมการกีฬา
และนันทนาการ  คนที่  5 

สรุปมติที่ประชุม    เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเป็นคณะกรรมการกีฬาและ 
นันทนาการ   จำนวน  5  คน  ดังนี้ 

     1. นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร 
     2. นายสุรนิตย์  ปัตตานี 
     3. นายทองมาก  ประโคทัง 
     4. นางราตรี  ภูมาศ 
     5. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   4.5.4 คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ประธานสภาเทศบาล   การเลือกคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีจำนวนไม่

น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  ขอให้สภาเทศบาลเสนอว่าจะมีคณะกรรมการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เชิญเสนอครับ    

นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ กฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม ขอเสนอให้มี

คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  5  คน  ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายประวัติ ขันชะพัฒน์ และนายทองมาก ประโคทัง ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  5  คน   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  จำนวน  5  คน   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกให้มีคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ จำนวน  5  คน จำนวน 9 เสียง 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยให้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เสนอครั้งละลำดับจนครบจำนวน  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่าน

เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  1  ครับ 
นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 



๑๗ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ ขอเสนอ นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์  เป็น 

คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  1  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ ( นายประวัติ ขันชะพัฒน์ และนายสุรนิตย์ ปัตตานี ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  1  

แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือ นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ ์
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์  เป็น

คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  1  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม มีมติเลือกนายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  1 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  2  ครับ 

นายสุรนิตย์ ปัตตานี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายสุรนิตย์ ปัตตานี ขอเสนอ นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล เป็น คณะกรรมการ 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  2  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นางราตรี ภูมาศ และนายทองมาก ประโคทัง ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  2  

แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือนายสุรพล  ศิริสุนทรกุล 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  เป็น

คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  2  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  จำนวน 9 เสียง  เป็นคณะกรรมการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม คนที่  2 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  3  ครับ 

นางมนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ดิฉันนาง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  มนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ ขอเสนอ นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  เป็น 

คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  3  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ และนายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  3  

แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือนายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   



๑๘ 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  เป็น

คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  3  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม มีมติเลือกนายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  3 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  4 ครับ 
นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร ขอเสนอ นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์  เป็นคณะกรรมการ 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  4  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ และนางมนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  4  

แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือนายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์  เป็น

คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  4  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายนายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  4 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  5  ครับ 

นางราตรี  ภูมาศ    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ดิฉันนาง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ราตรี ภูมาศ ขอเสนอ นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เป็นคณะกรรมการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   คนที่  5  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร และนายสุรพล ศิริสุนทรกุล ) 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  6  

แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือนายประวัติ  ขันชะพัฒน์   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เป็น

คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คนที่  5  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายประวัติ  ขันชะพัฒน์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    คนที่  5 

สรุปมติที่ประชุม    เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเป็นคณะกรรมการ 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จำนวน  5  คน  ดังนี้ 

     1. นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ ์
     2. นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล 
     3. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ ์



๑๙ 
     4. นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์ 
     5. นายประวัติ  ขันชะพัฒน์ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   4.5.5 คณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ   
ประธานสภาเทศบาล   การเลือกคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า  3  

คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  ขอให้สภาเทศบาลเสนอว่าจะมีคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ    
เชิญเสนอครับ    

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประวัติ  ขันชะพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ

ด้านสาธารณภัยฯ  จำนวน  5  คน  ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ และนายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอให้มีคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  จำนวน  5  คน   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ    

จำนวน  5  คน   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกให้มีคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  จำนวน  5  คน จำนวน 9 เสียง 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  โดยให้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เสนอครั้งละลำดับจนครบจำนวน  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่าน

เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  1  ครับ 

นางราตรี  ภูมาศ    เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ดิฉันนาง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ราตรี ภูมาศ ขอเสนอ นายทองมาก  ประโคทัง  เป็นคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ   

คนที่  1  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ และนายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  1  แล้ว  

จำนวน  1  ชื่อ  คือนายทองมาก  ประโคทัง 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นางทองมาก  ประโคทัง  เป็น

คณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  1  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายทองมาก  ประโคทัง  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการด้านสา
ธารณภัยฯ  คนที่  1 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  2  ครับ 

นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ชาติชาย สุวรรณพันธุ์ ขอเสนอ นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เป็นคณะกรรมการด้านสา 



๒๐ 
ธารณภัยฯ คนที่  2  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นางราตรี ภูมาศ และนายสุรนิตย์ ปัตตานี ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  2  แล้ว  

จำนวน  1  ชื่อ  คือนายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เป็น

คณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  2  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  จำนวน 8 เสียง เป็นคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  
คนที่  2 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  3  ครับ 

นางมนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ดิฉันนาง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  มนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ ขอเสนอ นายสุรนิตย์  ปัตตานี  เป็นคณะกรรมการ 

ด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  3  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ และนายสุรพล ศิริสุนทรกุล ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  3  แล้ว  

จำนวน  1  ชื่อ  คือนายสุรนิตย์  ปัตตานี   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายสุรนิตย์  ปัตตานี  เป็น

คณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  3  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายสุรนิตย์ ปัตตานี จำนวน 8 เสียง เป็นคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  
คนที่  3 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  4 ครับ 

นายกฤษณ์ธพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  เป็น

คณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  4  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ และนางมนัสนันท์ ตันติกุลวัมนกิจ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  4  แล้ว  

จำนวน  1  ชื่อ  คือนายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   



๒๑ 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  เป็น

คณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  4  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายนายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  จำนวน 9 เสียง  เป็นคณะกรรมการด้านสา
ธารณภัยฯ คนที่ 4 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  5  ครับ 

นายประวัติ ขันชะพัฒน์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประวัติ ขันชะพัฒน์ ขอเสนอ นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เป็นคณะกรรมการด้านสา

ธารณภัยฯ  คนที่    

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายทองมาก ประโคทัง และนายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  5  แล้ว  

จำนวน  1  ชื่อ  คือนายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เป็น

คณะกรรมการด้านสาธารณภัยฯ  คนที่  5  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  จำนวน 9 เสียง  เป็นคณะกรรมการด้านสา
ธารณภัยฯ  คนที่  5 

สรุปมติที่ประชุม    เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเป็นคณะกรรมการ 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จำนวน  5  คน  ดังนี้ 

     1. นายทองมาก  ประโคทัง 
     2. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ 
     3. นายนายสุรนิตย์  ปัตตานี 
     4. นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล 
     5. นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   4.5.6 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ประธานสภาเทศบาล  การเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย

กว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  ขอให้สภาเทศบาลเสนอว่าจะมีคณะกรรมการด้านสา
ธารณภัยฯ    เชิญเสนอครับ    

นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน  5  คน  ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายสุรนิตย์ ปัตตานี และนายสุรพล ศิริสุนทรกุล ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน  5  คน   



๒๒ 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต  จำนวน  5  คน   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน  5  คน 
จำนวน 11 เสียง 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ให้เสนอครั้งละลำดับจนครบจำนวน  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่าน

เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  1  ครับ 

นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร ขอเสนอ นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เป็น 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  1  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายสุรพล ศิริสุนทรกุล และนางราตรี ภูมาศ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  

1  แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือ นายประวัติ  ขันชะพัฒน์ 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เป็น

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  1  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายประวัติ  ขันชะพัฒน์  จำนวน 8 เสียง  เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  1 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  2  ครับ 

นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายทองมาก  ประโคทัง  เป็น 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  2  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร และนายประวัติ ขันชะพัฒน์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  

2  แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือนายทองมาก  ประโคทัง 
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นางทองมาก  ประโคทัง  เป็น

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  2  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายทองมาก  ประโคทัง  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  2 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  3  ครับ 



๒๓ 
นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ ขอเสนอ นางราตรี  ภูมาศ  เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต    คนที่  3  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นางมนัสนันท์ ตันติกุลวัฒนกิจ และนายสุรนิตย์ ปัตตานี ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  

3  แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือนางราตรี  ภูมาศ   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นางราตรี  ภูมาศ  เป็นคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  3  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนางราตรี  ภูมาศ  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  3 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  4  ครับ 

นายสุรนิตย์ ปัตตานี   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุรนิตย์ ปัตตานี ขอเสนอ นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ  เป็นคณะกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  4  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นางราตรี ภูมาศ และนายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  

4  แล้ว  จำนวน  1  ชื่อ  คือนางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ   
  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ  เป็น

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  4  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  4 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  5 ครับ 

นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุรพล ศิริสุนทรกุล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์    เป็น

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  5  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอผู้รับรอง  2  คน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายทองมาก ประโคทัง และนายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ ) 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  เชิญครับ  หากไม่มีเป็นอันว่าสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลได้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   



๒๔ 
คนที่  5  แล้ว  จำนวน  1  ชือ่  คือนายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์   

  ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์  เป็น
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  5  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเลือกนายนายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์  จำนวน 10 เสียง  เป็นคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนที่  5 

สรุปมติที่ประชุม    เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเป็นคณะกรรมการ 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ   จำนวน  5 คน  ดังนี้ 

     1. นายประวัติ  ขันชะพัฒน์ 
     2. นายทองมาก  ประโคทัง 
     3. นางราตรี  ภูมาศ 
     4. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ 
     5. นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ ์

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์ เสนอครับ  (02.09.02) 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ประชุมทุกท่านครับ เรื่องคณะกรรมการฯ ผมอยากเสนอแก้ไข ในส่วนของคณะกรรม 

การกีฬาและนันทนาการ อยากจะเพ่ิมเติมในหัวข้อของคณะกรรมการกีฬาและนันทนา 
การ เป็น คณะกรรมการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ และนายชาติชาย สุวรรณพันธุ์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้เพ่ิมเติมในหัวข้อของคณะกรรมการกีฬา 
ประธานสภาเทศบาลฯ และนันทนาการ เป็น คณะกรรมการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และ

นันทนาการ ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบใหเ้พิ่มเติมในหัวข้อของคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการ เป็น 
คณะกรรมการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 10 เสียง 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์ เสนอครับ  (02.09.02) 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประวัติ ขันชะพัฒน์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ประชุมทุกท่านครับ เรื่องคณะกรรมการฯ ผมอยากเสนอแก้ไข ในส่วนของคณะกรรม 

การด้านสาธารณภัย อยากจะเพิ่มเติมในหัวข้อของด้านสาธารณภัย เป็น ด้านสาธารณ
ภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง ( นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ และนายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้เพ่ิมเติมในหัวข้อของคณะด้านสาธารณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ภัย เป็น ด้านสาธารณภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบใหเ้พิ่มเติมในหัวข้อของคณะกรรมการ ด้านสาธารณภัย เป็น ด้านสาธารณ 
ภัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 12 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ    
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่เชิญท่านกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ เสนอครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ประชุมทุกท่านครับ ขอเสนอ 



๒๕ 
เรื่องท่ี 1 ตาม สามแยก สี่แยก และ5แยก เนื่องจากแยก 

    ต่างๆมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อยากขอเสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามแยกต่างๆ  
เพ่ือเป็นการบันทึกหลักฐานไว้ใช้ในทางคดีได้ครับ 
 เรื่องท่ี 2 ถังขยะที่มีอยู่ได้เกิดการชำรุด หลายถัง จึงอยากให้มีการจัดหาถังขยะ 
ใหม่ทดแทนใบเดิมที่ชำรุด ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญเพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์ เสนอครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
นายเพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ขอเพ่ิมในส่วนของท่านกฤษณ์ธนพันธ์ 
    เรื่องติดกล้อง อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครับ สี่แยกอีฮงน้อย ไม่มีกล้องอยู่บริเวณนั้นเจ้าหน้า 

ทีจ่ึงจำเป็นต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดจากร้านค้าบริเวณนั้น มีชาวบ้านสอบถามว่าทำไม 
ไม่ติดจุดนี้ เพ่ือใช้บันทึกสอดส่องดูแล ชาวบ้านบริเวณนี้ และอยากเพ่ิมเติมกระจกนูน 
เข้าไปด้วยในส่วนของแยกต่างๆ แยกลมโชยติดกระจกนูนแล้ว แต่กล้องก็ยังไม่มีเช่นกัน 
นะครับ ถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนมีกล้องของผู้ใหญ่บ้าน แต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ได้รึเปล่า 

เรื่องท่ี 2 เรื่องฝาท่อ ฝาที่หลังตึกเทศบาล ผมเดินขึ้นลงบ่ายก็จะเห็นว่าชำรุด
แล้ว เกรงว่าประชาชนเข้ามาติดต่องาน พลาดไปโดนจะเกิดบาดแผล บาดทะยักข้ึน 

เรื่องท่ี ช่วงนี้สถานะการณ์โควิด-19 เรื่องท่ีเรารณรงค์ผ่านไปเมื่อไม่นานนี้ ขอ 
    เพ่ิมเติมในส่วนของการประชาสัมพันธ์ที่ทางเทศบาลรณรงค์ เราเคยถามไว้ว่า เราจะ 

รณรงค์แค่วันที่เรา เปิดการรณรงค์แค่นั้นหรือ จากนั้นเราก็ไม่มีการประชาสัมพันธ์ในพ่ี 
น้องในเขตได้รับทราบเลย เรามีหอกระจายข่าว เรามีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผมว่าเรา 
ควรใช้ตรงนี้ให้เกดิประโยชน์ ในเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หาข้อมูล หาเอกสาร อ่านให้พี่ 
น้อง ประชาชนได้รับฟัง รับทราบ ข้อดี ข้อเสียของการฉีดวัคซีน เพราะ ตอนนี้ทางรัฐ 
บาลอยากให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อเพ่ิมการป้องกันจากเชื้อโควิด-19 แต่ 
พอดีรณรงค์เสร็จแล้ว ก็เงียบไม่ได้ยินการประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องทราบเลยนะครับ ฝาก 
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญสุรนิตย์ ปัตตานี เสนอครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
นายสุรนิตย์ ปัตตานี   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ชุมทุกท่านครับ ผมได้รับทราบจากพ่ีน้องประชาชนนะครับ เกี่ยวกับการจัดการจราจร 

เกี่ยวกับรถบรรทุกที่วิ่งเข้ามาในเขตเทศบาล ที่ผมกำลังจะกล่าวถึงนี้ จะเป็นเส้นสำโรง 
ออกไปเส้นพิทักษ์นรากร จะมีรถบรรทุกตั้งแต่รถสิบล้อ รถพ่วง ผลกระทบที่ตามมาคือ 
เสียง ควัน ฝุ่นละออง และเครื่องหมายจราจรต่างๆก็เกิดการเสียหายเช่น เสาร์สะท้อน 
แสง กรวย แบริเออร์ อยากฝากเสนอให้ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาในข้อนี้ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญท่านไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ เสนอครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตเสริมในส่วนของท่านสุรนิตย์ ปัตตานี ครับ ผมเคยเสนอคณะ 

ผู้บริหารให้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร มาอยู่ตรงจุดห้าแยกได้ไหม แต่ก็ 
เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ถ้าได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ก็จะได้รับ 
ความสะดวกมากขึ้นครับ อีกหนึ่งเรื่องถนนทางไปบ้านน้อย จะมีก่อไผ่ที่ลำออกมาแนว 
ถนน ตรงมุมบ้านของท่านอดีต สท.สุภารักษ์ เมื่อวานได้ไปสำรวจกับท่านประธานสภา 
ว่าล้ำออกมา อีกเรื่องหนึ่งครับขอย้อนไปการติดตามและประเมินผลแผน เรื่องสายไฟที่ 
ผมพูดไว้ในครั้งก่อน จะเป็นสายเปลือยตรงต้นเสาร์รอบหนองแสง ทราบว่าหนองแคนก็ 
เป็นเช่นกัน ผมขอฝากไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 



๒๖ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญท่านอรอนงค์ รังวิเศษ เสนอครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
นางอรอนงค์ รังวิเศษ   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประ 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่ง ชุมทุกท่านค่ะ ด้วยวันนี้เวลา 09.00 น.ได้รับหนังสือร้องเรียนจากท่านกฤษณ์ธนพันธ์  
ปลัดเทศบาลตำบลวาปปีทุม  จันทเขตร์ รวมทั้งหมด 4 เรื่องด้วยกัน ขอสรุปดังนี้นะคะ ในเรื่องตัดไม้ กิ่งไม้ ที่ลุกล้ำ 
    ถนน ช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้รวดเร็วมากขึ้น อีกท้ังเทศ 
    บาลตำบลวาปีปทุมของเราได้รับเรื่องร้องทุกข์ ทุกๆวัน ก็ได้ทำปฏิทินตามลำดับเรื่องร้อง 

ทุกข์ ในส่วนของชุมชน เราก็จะร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทางเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนชุมชน ในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ จะร่วมกับชุมชนอย่าง 
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเรา
ก็กำหนดแผนที่จะทำร่วมกับชุมชนในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เราจะร่วมกันปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ชุมชน พร้อมกันทั้ง 7 ชุมชน ในส่วนของก่ิงไม้ใหญ่เราก็จะตามเก็บอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็เห็นใจงานป้องกันนะคะในช่วงนี้ เรื่องท่ี 2 ไถตักกองดินนะคะ ได้มอบหมาย 
ให้กองช่าง สำรวจในพ้ืนที่ ถนน ตรอก ซอยต่างๆ ตามบริเวณไหล่ทางต่างๆที่มีดิน ที่มี
วัชพืช ก็จะเสนอคณะผู้บริหารในการขออนุมัติจ้างรถไถ ไถเกลี่ยตามบริเวณต่างๆ ที่
กล่าวมานะคะ เรื่องที่ 3 การซ่อมแซมเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ซึ่งทางกองช่างได้สำรวจ
แล้ว ในส่วนที่เป็นฝาตะแกรงเหล็ก เราก็ได้เบิกวัสดุก่อสร้าง มาทำฝาตะแกรงๆทยอยทำ 
ไล่ลำดับไปทีละจุด ในส่วนของฝาท่อ ที่เป็นซีเมนต์ เราก็กำลังดำเนินการไปพร้อมๆกัน
เรื่องท่ี 4 ในเรื่องของกระจกนูน เราได้ทำการสำรวจ และขออนุมัติซื้อ เพ่ือลดจุดเสี่ยง
ต่างๆในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุมของเรา เมื่อได้วัสดุมาแล้วเราก็จะดำเนินการติดตั้ง 
ให้เรียบร้อย เรื่องที่ 5 การสร้างบันได ลงสระหนองแคนและการจัดทำน้ำพุ เรื่องนี้เป็น
เรื่องใหญ่ใช้งบประมาณมากพอสมควร จะต้องเข้าข้ันตอนของคณะกรรมการแผนพัฒ  
นาฯ ดำเนินการขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนในลำดับต่อไป ขอรายงานให้ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทราบเพียงเท่านี้ และขอขอบคุณท่านที่ร่วมกันสอดส่องดูแลพ้ืนที่รับผิดชอบ
ร่วมกัน ขอบคุณพระคุณอย่างสูงยิ่งค่ะ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญท่านนายก ครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
นายประภาส กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ถือโอกาสขอบพระ 
นายกเทศมนตรีฯ   คุณสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ที่ได้แนะนำและแจ้งข่าวต่างๆ ทุกเรื่องที่แจ้งมาเรากำลัง 
    ดำเนินการแก้ไขปัญหา ในบางส่วนของเรื่องที่เสนอเข้ามาจะต้องดำเนินการประสานงาน 
    กับหน่วยงานอื่น เช่นประสานกับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอวาปีปทุม ในขณะเดียวกัน 
    ทางสมาชิกสภาเทศบาลของเรานั้น ได้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตำรวจ 
    ท่านประธานก็เป็นกรรมการด้วย ส่วนผมเองก็เป็นประธานด้วยนะครับ การแก้ไขเรื่อง 
    ต่างๆที่ทางสมาชิกสภาเสนอมานั้น เช่นการติดกล้องวงจรปิดนั้น เรามีอยู่ในแผนอยู่แล้ว 

นะครับ จะดำเนินการติดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อีก 1 ชุด ในส่วนกล้องวงจร 
ปิดผมก็ท้อแท้ใจเหมือนกันครับว่า ทำไมเราไม่มีสิทธิที่จะเลือกยี่ห้อ เลือกของดีๆ เรามี 
สิทธิแค่เลือกของที่ถูกที่สุด คุณภาพต่ำท่ีสุด ติดตั้งแปบ๊เดียว ไม่ถึงปีก็ชำรุดเสียหาย จะ 
ต้องมาซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ผมก็ท้อแท้ใจครับ ระเบียบพัสดุเราจะซื้อของแพง ซื้อของ 
ที่คุณภาพดีๆไม่ได้ เราต้องซื้อตามระเบียบเท่านั้น นี่ละครับสาเหตุที่บ้านเมืองเราไม่มี 
ความเจริญก้าวหน้า เพราะการซื้อของถูกและดี เป็นไปไม่ได้ ตอนนี้ก็เสียอีกแล้วนะครับ 
8 ตัว ใช้ไม่ได้ก็ต้องดำเนินการซ่อมอีก ซ่อมแป๊บเดียวก็เสียอีก ซ่อมก่อนที่จะหมดวาระ 
สมัยที่ผ่านมาก็เสียอีกแล้วครับ พอเรากลับเข้ามาก็เสียอีกแล้ว 8 ตัวครับ นี่เป็นสาเหต ุ
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างรุมเร้ามา จะพยายามแก้ไข ท้ายนี้ผมก็จะขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก 
ท่านที่ช่วยกันดูแลเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน หากมีเรื่องใดก็สามารถบอกได้เลยครับ 



๒๗ 
เจอหน้าสามารถแจ้งได้โดยตรงครับ ไม่ต้องพูดในที่ประชุม หรือเขียนเรื่องเข้ามาก็ได้ 
ถ้าเป็นเรื่องที่ดี ผมก็พร้อมที่จะดำเนินการแก้ไข และให้เป็นไปตามระเบียบ ความถูก 
ต้อง ช่วยกันดูแล ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันดูแลบ้านเมือง บ้านเมืองเราจะได้เจริญ พ่ีน้อง 
ของเราจะได้อยู่อย่างเป็นสุข เราจะได้สร้างความสุขให้พ่ีน้องประชาชน ให้พ่ีน้องยิ้มได้ 
บ้านเรา เมืองเรา ให้ดีที่สุดนะครับ ขอบคุรมากครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  อีกหรือไม่เชิญเสนอครับ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 

******************** 

ปิดประชุมเวลา   เวลา 16.20 น. 

ตรวจถูกต้องแล้ว 

                     (ลงชื่อ)                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 

                              (นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร) 

                      สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

ตรวจถูกต้องแล้ว 

                       (ลงชื่อ)                              ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                               (นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล) 
                                 สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

 

       (ลงชื่อ)                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                  (นายสุรนิตย์  ปัตตานี) 
                                   สมาชิกสภาเทศบาล  

                        (ลงชื่อ)                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                (นายทองมาก  ประโคทัง) 
                                  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

 

  (ลงชื่อ)                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์) 
                                 สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

 

 



๒๘ 
 

         รับรองรายงานการประชุม 

 

         (นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์) 
                       ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

 


