
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  ๒๕65 

ครั้งที่  1 / ๒๕65 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส เทศบาลตำบลวาปีปทุม 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  

 ๒. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 3. นายทองมาก  ประโคทัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
          4. นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 5. นายสุรนิตย์  ปัตตาน ี                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 6. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 7. นางราตรี  ภูมาศ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม   ( ลากิจ ) 

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. นางธนวรรณ  มาปะเต    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ 
 10. นางจุฑามาศ  ปะริตวา   หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 ๑1. นางสาวพรรณธิภา  ทาอามาตย์  นิติกร 
 12. นางสาวอิศรารักษ์ พิมพ์วิชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13. นางสาวปัทมาพร   ปติวัน   พนักงานจ้าง 
 14. นางสาวพัทธ์ธีรา  ศิริสุนทรกุล   พนักงานจ้าง 
 15. นางสาวเกวลิน  เปลวเฟ่ือง   พนักงานจ้างเหมา 
 



๒ 
 
เปิดประชุม  10.00 น. 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประจำปี  ๒๕๖5   ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖5  วันที่   ๒8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5  บัดนี้ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมพร้อมแล้ว  ขอเร ียนเชิญท่านนรินทร์  ส ัจจวาณิชย์  
ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม   
พร้อมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เมื่อองค์ประชุมครบตามกำหนด  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล   
ประธานสภาเทศบาลฯ วาปีปทุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖5  วันที่ ๒8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5   
 เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   - ไม่มี - 
ประธานสภาเทศบาลฯ    

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที ่๔ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที ่1 / ๒๕64  เมื่อวันที่  ๒9  ธันวาคม  ๒๕64  

ขอให้ท่านสมาชิก ฯ ตรวจรายงานการประชุม ฯ  หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้ง
ในที่ประชุม / ( หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1/ ๒๕64  เมื่อวันที่ ๒9  ธันวาคม  ๒๕64) 

มติที่ประชุม    - รับรอง - 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  

     -  ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  4.1  การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  สมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สามัญ  ประจำปี  ๒๕๖5  และสมัยแรกของปี  ๒๕๖6  เชิญท่านเลขาชี้แจงระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
เลขานุการสภา ฯ ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด  ๒  ข้อ  ๒๑  “การกำหนดจำนวน

สมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญของแต่ละ
ปีในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปี  สมัยแรกของแต่ละปี  โดยนำความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม”  ข้อ  
๑๑  (๒) “สำหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่
ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนด
กี่วัน  กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
กำหนดกี่วัน”   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาและกำหนดสมัยประชุมประจำปี ๒๕๖5  และสมัย 
ประธานสภาเทศบาล แรกของปี  ๒๕๖6  ขอเชิญเสนอครับ เชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ ครับ 

นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ ผมนายเพ่ิมศักดิ์ จันทศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอการ 
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กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2565 ดังนี้ครับ 
     1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565 
    มีกำหนด 30 วัน 
     2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565 
    มีกำหนด 30 วัน 
     3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 
    มีกำหนด 30 วัน 
     สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ดังนี้ครับ 
     1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
    มีกำหนด 28 วัน  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ผู้รับรอง     1. นายทองมาก  ประโคทัง 2. นายชาติชาย  สวุรรณพันธุ์   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอมติที่ประชุม กำหนดสมัยประชุมประจำปี ๒๕๖5 และสมัยแรกของปี ๒๕๖6 
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ - 

นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร  มติที่ประชุมผ่าน  เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  สมัยประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สามัญประจำปี  ๒๕๖5      

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ตั้งแต่วันที่  1 – 30 พฤษภาคม 2565 
     สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ตั้งแต่วันที่  1 – 30 สิงหาคม 2565   
     สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ตั้งแต่วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2565  
    และสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.๒๕66 ตั้งแต่วันที่  1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566. 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   4.2 เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  โอนมาตั้งจ่ายเป็น 
ประธานสภาเทศบาล รายการใหม ่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563  หมวด  4  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อำนาจของสภาท้องถิ่น 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม  ท่านประภาส กิจจินดาโอภาส   
ประธานสภาเทศบาล ฯ ชี้แจงรายละเอียด  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  โอนมาตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชิญครับ 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมที่เคารพ  และสมาชิก 
นายกเทศมนตรี ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียด  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ.2565  โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ดังนี้ 



๔ 
 

 สำนักปลัด 
  โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

1. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  คือ  เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ  ขนาดมอเตอร์  200  วัตต์  
จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  6,900  บาท  เนื่องจากเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติเดิมที่ใช้ใน
สำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุมชำรุด  ไม่สามารถใช้งานได้ 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  คือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี  ระดับ  3-6  จำนวน  1  ชุด  
เป็นเงิน  5,000  บาท  ซึ่งเทศบาลได้กำหนดกรอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ขึ้นมาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างเทศบาลในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  และเป็น
การรองรับผู้ประสงค์ที่ขอโอนย้าย  สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่   

3. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คือ  คอมพิวเตอร์  All  IN  ONE  สำหรับงานสำนักงาน  
จำนวน  1  เครื่อง  ราคา  17,000  บาท 

4. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คือ  เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED ขาวดำ  จำนวน  1  
เครื่อง  ราคา  2,600  บาท 

5. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  คือ  เก้าอ้ีทำงานของผู้บริหาร  ระดับ  9  จำนวน  1  ตวั  
ราคา 7,000  บาท 

     โอนลด   
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน  งบดำเนินงาน  ค่าใช้สอย  ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ  งบประมาณ  50,000  บาท  ขอโอนลดเป็นจำนวน  38,500  บาท 

    กองคลัง 
     โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

1. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  คือ  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์  
เครื่องละ  4,000  บาท  จำนวน  3  เครื่อง  เป็นเงิน  12,000  บาท  เนื่องจาก
ทดแทนเครื่องพิมพ์เก่าที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้  และได้มีการบรรจุแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง  เพ่ือใช้สำหรับปฏิบัติราชการในหน้าที่ 

2. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คือ  คอมพิวเตอร์ All  IN  ONE  จำนวน  1  เครื่อง  
เป็นเงิน  17,000  บาท 

3. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  คือ  เก้าอ้ีทำงาน  จำนวน  1  ตัว  เป็นเงิน  1,500  บาท  
ใช้สำหรับปฏิบัติงานของพนักงานกองคลัง  เนื่องจากตัวเก่าชำรุด 

4. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน คือ  เก้าอ้ีทำงานพนักพิงสูง  สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้  
จำนวน 1 ตัว  เป็นเงิน 3,500 บาท ใช้สำหรับปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
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5. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  คือ เก้าอ้ีทำงานพนักพิงสูง  สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้  
จำนวน  1  ตัว  เป็นเงิน  3,800 บาท  ใช้สำหรับปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองคลัง 

     โอนลด   
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  300,000  บาท  ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ  
219,300  บาท  ขอโอนลด  37,800  บาท 

ดังนั้นเพื่อ  ให้การขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบล  วาปีปทุม กรณีโอน 
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ถูกต้องตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล ฯ เทศบาลตำบลวาปีปทุมแห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.
2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  โปรดยกมือครับ 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   -  อนุมัติ  11  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   ค่าครุภัณฑ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.2543  หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  โปรดยกมือครับ 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  -  ไม่อนุมัติ   ไม่มี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   -  งดออกเสียง  ไม่มี 

พักการประชุม    12.05 น. 
เริ่มประชุม   13.05 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เชิญเสนอได้เลยนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านกฤษณ์ธนพันธ์ ครับ 

นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ ผมนายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ สมาชิกสภา จากการที่ผมได้ลงพ้ืนที่ในเขต 

เทศบาลตำบลวาปีปทุมของเรา ผมก็มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือขอเพิ่มเข้าแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.  
2566 ดังนี้ครับ 

     1. จัดสร้างร่องระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด ความลึกขนาด 80 เซนติเมตร หรือ 1  
เมตร บริเวณถนนบุญพิทักษ์ช่วงสี่แยกร้านสุนิสายาวไปถึงสามแยกโรงไฟฟ้าเก่าทั้ง 2 ฝั่ง 
ถนน 
 2. จัดซื้อกังหันน้ำเพ่ิมเติมในสระหนองแคน,สระหนองแสง,บ่อบำบัดน้ำเสีย 
 3. ติดตั้งคานจำกัดความสูง เพ่ือป้องกันรถบรรทุก,รถพ่วง,รถเทรลเล่อร์ ขนาด
ใหญ่ เข้ามาในตัวเมืองพ้ืนที่เขตเทศบาล ติดตั้ง 3 จุด ได้แก่ 
  3.1 สามแยกถนนบูรพาทางโค้งไปร้อยเอ็ด ชุมชนสำโรง 
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  3.2 สามแยกไฟแดงข้างเทศบาล บริเวณป้ายรถโดยสารข้างบ้านพักผู้
กำกับการสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม ถนนกฤษณ์สมานิตย์ ชุมชนสำโรงและชุมชนขวัญ
ปทุม 
  3.3 สี่แยกร้านสุนิสา ถนนพิทักษ์นรากรตัดกับถนนบุญพิทักษ์ ชุมชน
หลักเมืองและชุมชนโสมนัส ปรากฏตามภาพประกอบหน้าที่ 2 
 4. ติดตั้งไฟหมุดถนนโซล่าเซลล์เพ่ือใช้ส่องสว่างถนนในเขตเทศบาล เช่น ถนนศรี
บูรพา,ถนนพิทักษ์นรากร,ถนนพันธ์เพ็ง เป็นต้น ปรากฏตามภาพประกอบหน้าที่ 3 
 5. ติดตั้งป้ายห้ามรถยนต์,รถจักรยานยนต์ ขึ้นไปบนพื้นที่ฟุตบาท สำหรับเดิน
ออกกำลังกายและวิ่งออกกำลังกาย ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ปรากฏตามภาพประกอบ
หน้าที่ 4 
 6. ติดตั้งป้ายเตือนที่มีไฟกระพริบ เขตโรงเรียน,เขตทางข้ามถนน(บริเวณทางม้า
ลาย) ในพ้ืนที่เขตเทศบาล ปรากฏตามภาพประกอบหน้าที่ 5-6 
 7. ติดตั้งเสาไฟเหล็ก,หลอดไฟส่องสว่าง LED แบบใหม่ตามภาพในพ้ืนที่เขต
เทศบาลปรากฏตามภาพประกอบหน้าที่ 7-8 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสุรนิตย์ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรนิตย์ ปัตตานี   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ นายสุรนิตย์ ปัตตานี สมาชิกสภาเทศบาลในส่วนของผมอยากจะเสนอเรื่อง 
    ต่อเนื่องจากท่านกฤษณ์ธนพันธ์ เรื่องรถบรรทุกที่เข้ามาในเขตเทศบาลของเรานะครับ ซึ่ง 

ผมเองได้มีโอกาสประชุมกับคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลของเรา เมื่อ 
กลางเดือนทีผ่านมานะครับ ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งทางโรงเรียนวาปีปทุม โรงเรียน 
เมืองวาปีปทุม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะครับ มีหลาย 
เรื่องครับ ที่ประชุมได้พิจารณาหารือ เช่นการแก้ไขการจอดรถ เส้นจราจร การจัดทำทาง 
ม้าลาย มาตรการควบคุมรถบรรทุกที่วิ่งผ่านเข้ามาในเขตเทศบาล ที่ประชุมมีการนำเสนอ 
หลายๆด้านนะครับ สำหรับอยากนำเสนอ ป้ายจราจร ที่เราบังคับใช้ เกิดการชำรุดที่หน้า 
เทศบาลของเราเอง และมีการตั้งป้ายซ้อนกัน และในส่วนของมุมร้านแพรวพราวเบเกอร์รี่  
ที่รถบรรทุกกลับรถแล้วไปเบียด ทำให้รั้วชำรุด ได้มาแจ้งในสมาชิกได้ทราบถึงปัญหา ส่วน 
ป้ายบอกทางที่มาจากร้อยเอ็ด จะเลี้ยวซ้ายมายังชุมชนสำโรง ในส่วนป้ายห้ามรถบรรทุก 
เลี้ยวซ้ายนี้ ตั้งพิงกับรั้วอาจจะมองไม่ชัดเจน อยากจะทำป้ายให้ชัดเจน ซึ่งทางเทศบาลเรา 
เองได้เป็นผู้กำหนดเรื่องป้ายเองนะครับ ผมอยากฝากที่ประชุมของเราครับว่า ถ้าเรามีป้าย 
บังคับท่ีชัดเจนแล้ว ลองหารือไปยังทาง สภ.วาปีปทุม ได้ไหมว่าให้จัดตั้งด่านประจำเดือน  
เดือนละ 1-2 ครั้ง ในการดักจับรถบรรทุก ที่จะขับเข้ามาในเขตของเรา เพ่ือบรรเทาได้ใน 
ระดับหนึ่งนะครับ หากไม่ได้ผลที่ดีขึ้น อาจเปลี่ยนแปลงในการใช้กลยุทธอื่นแทน ก็จะเป็น 
ในลำดับต่อไป 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านไพโรจน์ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายไพโรจน์ ศัพทพันธ์   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ ผมนายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ รองประธานสภาเทศบาล ผมมีเรื่องที่จะนำเรียน 

ปรึกษาทางคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน ผมได้ทราบว่าเมื่อเร็วๆนี้ 
จะมีท่านปลัดเทศบาลคนใหม่ ทางเราจึงได้จัดเตรียมห้องโต๊ะ ที่ทำงานให้ท่าน ถ้าพูดเรื่อง 
ความเหมาะสม ท่านได้มีโต๊ะที่ทำงานเรียบร้อย ท่านก็ได้ย้ายทางด้านห้องของสมาชิก ผม 
ก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นโคงการของใคร ย้ายโต๊ะสมาชิกจากห้องสมาชิกมาอยู่ที่ห้อง 
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ประชุม เพื่อความชัดเจนทุกท่านสามารถท่ีจะมองดูด้านหลังของทุกท่านได้เลยนะครับ ถ้า 
โต๊ะที่ทำงานอยู่ในห้องประชุม ท่านประธาน และสมาชิก ถ้าเกิดมีคนมาใช้ห้องประชุมแล้ว 
มีท่านใดจะกล้ามาทำงานที่นี่ไหมครับ ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมก็ขอปรึกษาพร้อมท่าน 
นายก และคณะผู้บริหาร โต๊ะท่านประธานมาอยู่ตรงนี้ ผมว่าเราคงไม่ต้องไปเบียดบังงบ 
ครุภัณฑ์ซื้อเก้าอ้ีประจำตำแหน่งแบบนี้ ขอเพียงแค่เก้าอ้ีหัวกลม 12 ตัว ถ้ามาประชุมก็ 
แยกย้ายเอามาเรียง วางนั่งประชุมกันได้ โดยที่ไม่ต้องไปย้ายเก้าอ้ีที่จัดเป็นระเบียบไว้นะ 
ครับ ฉะนั้นพอนึกถึงเรื่องนี้ผมมีความคิดที่จะนำเรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อยากจะเสนอของบจัดตั้งหรือโครงสร้าง สร้างอาคารใหม่ที่ด้านล่างเพ่ือการรองรับสมาชิก 
สภา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งจะต้องดูแลงานกิจการสภา มาอยู่ในอาคารหลัง 
ใหม ่สมาชิกสภา เลือกตั้งเขามาเพ่ือที่จะเข้ามาบริการประชาชนชาวเทศบาลตำบลวาปี 
ปทุมทุกท่าน ในส่วนการเข้าออก ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ ประชาชนบางท่านก็มีเรื่อง 
เดือดร้อนจะร้องเรียน ถ้าอยู่ข้างบนท่านก็ไม่กล้าขึ้น ถ้าอยู่ด้านล่างก็สะดวก เพ่ือรองรับ 
บริการรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนที่เข้ามาติดต่อ แล้วก็ลบคำพูดที่ว่า “เลือกใครก็ 
เลือกเลย เลือกแล้วก็ไม่เห็นหน้าสักที” คำนี้ผมได้ยินประจำนะครับ ผมจึงมานำเรียนในที่ 
ประชุมเพ่ือของบประมาณและปรึกษาเพ่ือก่อสร้างอาคาร เพ่ือการรองรับที่มีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมมากขึ้น ท่านสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับ หรือท่านใดมีความคิดเห็นเป็น 
อย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ ผมนายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ สมาชิกสภา ตามท่ีท่านไพโรจน์ได้นำเสนอเกี่ยว 

กับเรื่องสถานที่หรือห้องของสภานะครับ ผมก็เห็นด้วยครับ เพราะว่า ห้องสภาต้องมี และ 
เทศบาลของเรามีข้าราชการ เข้ามาใหม่ ของเดิมก็มีจำนวนมากอยู่แล้วห้องเดิมก็แออัดอยู่  

     ก็อยาก นำเสนอผู้บริหารว่าอยากให้มีการจัดตั้งโครงการขยายหรือสร้างต่อเติมห้องสภา  
แล้วให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งจะต้องดูแลงานกิจการสภา เข้ามาอยู่ด้วยกันที่ห้อง 
สภาใหม่ ซึ่งถ้าหากทำ ก็ไม่จำเป็นต้องทำถึง 2 ชั้นครับ ทำชั้นเดียวก็เพียงพอ ย้ายเสร็จ 
เจ้าหน้าที่ภายในห้องสำนักปลัด จะได้ขยับขยายออกมาห้องที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯอยู่เดิมนั้น 
ผมเห็นด้วยกับท่านไพโรจน์นะครับที่ได้เสนอสร้างใหม่ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้เร็วที่สุด ก็ 
ไม่ทราบว่าจะต้องเข้าแผนก่อนหรืออย่างไร สามารถสร้างได้เมื่อใด แต่ถ้าเป็นไปได้อยาก 
ให้เป็นการเร่งด่วนหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมที่เคารพ  และสมาชิก 
นายกเทศมนตรี ฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ได้นำเสนอเรื่องต่างๆ  

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องที่ได้รับความเดือนร้อน ผมขอเรียนชี้แจงที่ประชุม ก่อนอ่ืนผมจะ 
ต้องขออภัยท่านก่อน ที่ผมได้สั่งการให้ย้ายห้องท่านออกมา ผมเป็นคนสั่งการเอง  
เนื่องจากจะต้องเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาใหม่นั้น ในวันที่ 1 ก็คือวันพรุ่งนี้ จำนวน 5 ท่าน  
ในส่วนของ และจะตามมาอีกหลายท่านนะครับ เนื่องจากมีตำแหน่งว่างที่เรายังไม่ได้ เรา 
ก็ไม่สามารถท่ีจะยุบได้ การบริหารจัดการนั้นเป็นการเร่งด่วน ก็ต้องขออภัยทางสมาชิก 
ด้วยเนื่องจากผมเห็นว่าท่านรองปลัดนุกูล ก็สอบได้ จะได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเร็วๆนี้ แล้ว 
ห้องนั้นก็คงจะเป็นห้องว่าง จะจัดให้ท่านปลัดที่มาใหม่ย้ายไปอยู่ท่ีด้านล่าง ในส่วนสมาชิก 
สภาก็ย้ายกลับเข้าไปยังห้องเดิม นี้คือความคิดของผม ผมจึงดำเนินงานไปเช่นนั้น ในส่วน  
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ที่ท่านได้เสนอเรื่องการสร้างห้องสภาใหม่ ก็เป็นเรื่องที่ดี เราต้องปรึกษาหารือกันใหม่ อีก 
ครั้งหนึ่งว่าจะออกมารูปแบบใด ใช้งบประมาณอย่างไรและในหลายเรื่องท่ีท่านสมาชิกได้ 
เสนอนั้น ทางคณะผู้บริหารก็จะรับเรื่องเพ่ือช่วยกันพิจารณาต่อไป เพ่ือนำไปบรรจุในแผน 
ปี พ.ศ.2566 เราจะร่วมกันเพ่ือทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุมของเรามี 
ความสุข ที่เราจะได้ดำเนินการก็คงจะทันเวลาพอดีครับ จะเป็นการปรับแผน และจัดทำ 
เทศบัญญัติฯ ในเดือนสิงหาคมนี้ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ ผมนายเพิ่มศักดิ์ จันทศิลป์ สมาชิกสภา มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเรียนปรึกษา 

ทางคณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ถ้าจำไม่ผิดประมาณเดือนสิงหาคม เมื่อปีที่ผ่านมา 
ศาลา ฌาปณกิจศพ วัดโสมนัสประดิษฐ์ ซึ่งได้เป็นวัดประจำอำเภอวาปีปทุมของเรา เกิด 
การชำรุด ผุพัง ไม่ได้รับการแก้ไขสักที ประชาชนก็ได้ถามกันเข้ามาว่าทำไมทางเทศบาล 
ของเราไม่เข้าไปดูแลในส่วนนี้ ทำไมไม่หาวิธีเข้าแก้ไขในส่วนนี้ให้ด้วยครับ ประชาชนได้ 
ถามต่ออีกว่าทางเทศบาลไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทางด้านนี้หรือ อีกอย่างหนึ่งก็ 
ได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดทำแผนชุมชน ประชาชนในชุมชนโสมนัสก็ได้เสนอเข้ามาอยาก 
ให้ทางเทศบาลช่วยพูดกับทางวัด ในส่วนทางวัดไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชนใน 
ชุมชนสักเท่าไหร่ ที่ผมกล่าวมาอยากให้เราในฐานะตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาล 
และวัดนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลของเรา อยากให้เราหางบประมาณมาช่วยซ่อมแซมในส่วนนี้ 
อยากให้เราช่วยกันออกความคิดเห็น หาทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ร่วมกันด้วยนะครับ ใน 
ส่วนของศาลานี้ผุพังมาเป็นเวลา เกือบๆปีแล้วนะครับ ประชาชนที่เข้าใช้ประโยชน์อยาก 
จะมองว่าเทศบาลของเราไม่มีศักยภาพในการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้ หรือจะทำใหม่ได้ก็ 
จะเป็นการดีครับ ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์นะครับ ขอบคุณมากครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายก ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมที่เคารพ  และสมาชิก 
นายกเทศมนตรี ฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ในส่วนของเรื่องนี้ก็ขอนำเรียนที่ประชุมว่า ในส่วนนี้เราไม่ได้นิ่ง 
    นอนใจแต่อย่างไร เพราะเราได้ประสานไปทางวัดแล้ว ทางวัดมีงบประมาณในส่วนนี้อยู่ 

แล้วจากสำนักพุทธ กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม ว่ามีงบประมาณที่สามารถจัดสรรใน 
เรื่องนี้อยู่แล้ว ทางวัดได้ทำเรื่องของบประมาณในการปรับปรุงไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่า 
จะได้มาเม่ือไหร่ งบประมาณเท่าไร เพราะว่าเป็นการจัดงบประมาณของเขา เขาจัดให้ทุก 
ปี ไม่มีใช่การเสียหาย ก็เป็นการบำรุงรักษาพัฒนา ปีที่แล้วก็ได้งบมาพัฒนาโบสถ์ ซึ่งทาง 
เราก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราออกแบบให้ งบประมาณ สามแสนบาท เราก็ไม่สามารถ 
เข้าไปก้าวกายในส่วนนี้ได้ เนื่องจากทางสำนักพุทธมีการจัดสรรงบประมาณให้ทางวัดอยู่ 
แล้ว ทางวัดได้ทำเรื่อง ส่งภาพถ่าย รายละเอียดต่างๆส่งเรื่องไปทางสำนักพุทธเพ่ือของบ 
เรียบร้อยแล้ว อย่างว่าละครับเป็นงบประมาณของหลวง ระบบราชการก็อาจจะได้มาช้า 
คาดว่าจะเป็นงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 ที่จะเริ่มดำเนินการในส่วนนี้ จึงอยากจะขอเรียน 
ให้ทางท่ีประชุมได้ทราบว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจในส่วนเรื่องนี้นะครับ ได้มีการประสานและ 
ได้รับคำตอบดังกล่าวครับ ขอเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านไพโรจน์ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายไพโรจน์ ศัพทพันธ์   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ สืบเนื่องจากเรื่องที่ผมเสนอไปนะครับ ท่านนุกูล ยินดีด้วยนะครับที่จะได้ย้าย 
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    ถ้าท่านนุกูลย้ายไป ท่านปลัดลงไปที่ห้องเก่าท่านนุกูล สมาชิกย้ายกลับเข้าห้องเดิม ถึง 

อย่างไรก็ตาม ห้องที่สมาชิกอยู่นั้นก็ยังแออัด เหมือนเดิมในบางครั้งก็ยังต้องมาอาศัยห้อง 
ของทางคณะผู้บริหาร ยังไงก็ยังแออัดเหมือนเดิม เวลาจะปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆแทบ 
จะนั่งตักกันครับ ถ้าไม่สร้างให้ ก็อยากขอให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาเรื่องความแออัด  
ของสมาชิกกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายก ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมที่เคารพ  และสมาชิก 
นายกเทศมนตรี ฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วนนี้ผมก็ได้วางแผนไว้อยู่ว่าจะจัดตั้งงบประมาณ แต่ไม่ได้ 
    สร้างแบบที่ท่านว่า จะเป็นการต่อเติมตึกหลังนี้ขยายออกไปด้านหลังอีก ด้านบนอาจจะทำ 
    เป็นห้องประธานสภา และสมาชิก ด้านล่างก็ขยายออกไปอีก ให้เหลือเฉพาะรถวิ่งรอบได้ 
    ในส่วนที่ว่างเราอาจจะสร้างตึกข้ึนมาใหม่ ต่อเติมตึกข้ึนมาใหม่ แล้วทำเป็นห้อง ต่อเติม 

และขยายทั้งสองด้าน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อตอบสนองการรองรับ 
การบริการประชาชนให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ในส่วนนี้เราจะต้องปรึกษากันอีกครั้งหนึ่ง จะ 
ต้องนำเข้าแผน และจัดทำเทศบัญญัติ อยากจะขอเรียนที่ประชุมว่า ไม่อยากทำแค่ด้าน 
ล่างตามที่ท่านเสนอ เพราะอาจจะดูไม่เหมาะสมกับทางคณะสมาชิกสภา อยากจะทำให้ 
ใหญ่ๆเหมาะสมกับทางคณะสมาชิกสภาเลยครับ แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับ สร้างต่อไป 
ด้านหลังทั้ง  2 ด้านเลย อยากจะขอเรียนที่ประชุมแบบนี้นะครับ ในส่วนนี้ 
 ขออนุญาตเสริมอีกเรื่องนะครับ ในส่วนของเรื่องการกู้เงินจากกองทุนที่เราได้ส่ง 
เรื่องไปยังจังหวัดแล้วนั้น ผมได้มีโอกาสเข้าไปยังทางท้องถิ่นจังหวัด ได้พบกับเจ้าหน้าที่ ที่ 
ดูแลโครงการเงินกูข้องเรานั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าจะส่งกลับมาให้เราพิจารณาใหม่อีกครั้ง 
ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้เหตุผลว่า ถ้าเสนอเรื่องขึ้นไป ทางท่านผู้ว่าฯก็คงจะเรียกเจ้าหน้าที่ไป 
คุยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เนื่องจากว่าโครงการเงินกู้ท่ีเราส่งไปนั้นไม่เหมาะสม โครงการ 
แต่ละโครงการ อยากให้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป โครงการเล็กๆ 
หลักแสนที่เราทำไป อยากจะให้เราปลดออก แล้วเอาไว้เข้าไว้ในเทศบัญญัติฯ ใช้งบของ 
เทศบาลทำ เช่นทางทำถนน การทำฟุตบาท ผมเลยตอบเจ้าหน้าที่ว่าให้รีบส่งเรื่องกลับมา 
โดยเร็วที่สุด จะได้ดำเนินการแก้ไข และประชุมพิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนในส่วนใดบ้าง 
ซึ่งอยากจะเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบพร้อมกันนะครับว่าอยู่ในขั้นตอนส่งเรื่องกลับมาให้ 
พิจารณาใหม่ดังท่ีกล่าวมาครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ท่านนายกครับ ผมขอเสนอให้ทำโครงการสร้างอาคารใหม่ เหมือนทางเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ตำบลบรบือนะครับ ด้านหลังของตึกเรา ครับ 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  ครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยหารือกันในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ครับเห็นด้วยครับ ขอบคุณท่านนายกครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
จ่าเอกนพอนันต์ พรมลี   เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมจ่าเอกนพอนันต์ พรมลี หัวหน้าสำนักปลัด 
     วันนี้ก็คงจะกราบลาทุกท่าน เนื่องด้วยจะต้องเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ รอง 

ปลัดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันพรุ่งนี้ “คั่นออก 
จากบ้านก็บ่เห็นทางแดนไกล คั่นบ่ออกไปเรียนก็บ่มีความรู้”  ในส่วนตัวผมเองนั้นที่ได้มา 
ร่วมทำงานรับใช้ประชาชนในเทศบาลตำบลวาปีปทุม ของเราเป็นเวลา 4 ปีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ 
กระผมได้คือการได้ความรัก ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ จากที่แห่งนี้เพ่ือที่จะได้นำไปปรับ 
ปรุงพัฒนาตนเองในเรื่องการทำงาน ในเรื่องการใช้ชีวิต ก็ต้องขอกราบพระคุณทุกท่านที่ 



๑๐ 
 

ให้โอกาส ให้ความเมตตาที่ลืมไม่ได้คือ หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่กระผมได้กระทำล่วงเกิน 
ไม่ว่าจะทางกายกรรม มโนกรรม ทั้งตั้งใจ และไม่ตั้งใจ กระผมก็ต้องกราบประธานอภัยไว้ 
ณ ที่นี้ ก็คงต้องกล่าวลาทุกท่าน ณ ที่นี้ อาจจะไม่ได้ไปกล่าวลาทุกท่านถึงบ้าน ขอขอบ 
พระคุณทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ปิดประชุมเวลา    เวลา 14.05 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 

 

          รับรองรายงานการประชุม 

 

          (นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์) 
                             ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

 


