
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  ๒๕64 

ครั้งที่  3 / ๒๕64 
วันที่ 30  สิงหาคม  ๒๕๖4 เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

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

ผู้มาประชุม 
๑. นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประภาส  กิจจินดาโอภาส   นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 

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

๕. นายวุฒินันท์  คะเชนทน   เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
6. นางอรอนงค์  รังวิเศษ    รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่ง 

ปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
๗. นายนุกูล  ฝอยทอง    รองปลัดเทศบาล  

 8. จ.อ.นพอนันต์  พรมลี    หัวหน้าสำนักปลัด 
 9. 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  เปลวเฟื่อง   พนักงานจ้างเหมา 
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เปิดประชุม  10.00 น. 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
เลขานุการสภาเทศบาล ประจำปี  ๒๕๖4  ครั้งที่ 3/๒๕๖4  วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖4 บัดนี้ที่ประชุมสภาเทศบาล

ตำบลวาปีปทุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ประธานสภาเทศบาลตำบล
วาปีปทุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เมื่อองค์ประชุมครบตามกำหนด ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/๒๕๖4 วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  รายงานการประชุมครั้งที่แล้วขอเลื่อนไปรับรองรายงานการประชุมในครั้งถัดไป 
ประธานสภาเทศบาลฯ นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  
- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เรื่อง การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ จำนวน  6  โครงการ  งบประมาณรวม 2,092,000 บาท 
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 

นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน     
เลขานุการสภา ฯ การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561   
ข้อ 59  ในกรณีที่รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้วหากไม่ได้
ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

นายนรินทร์  สัจจวาณิขย์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม  ท่านประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียด  เรื่อง  เรื่อง การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  ที่ 

ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  6  โครงการ  งบประมาณรวม 2,092,000 บาท 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ตามท่ีข้าพเจ้าได้ขอเสนอญัตติ  ให้สภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมพิจารณา  เรื่อง  การกันเงิน 
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  6   
โครงการ  งบประมาณรวม  2,092,000  บาท ดังนี้ 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนปลายฝัน   
งบประมาณ  280,000 บาท 

1.2 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล  10   
งบประมาณ  202,000 บาท 

1.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหอสมุด 
งบประมาณ  479,000  บาท 

     2.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย 
    งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

2.1  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด 0.40x0.40 ม.  พร้อม
ฝาปิด  ถนนพันธ์เพ็ง-ถนนสุขาภิบาล 10  งบประมาณ  488,000 บาท   

2.2  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  ขนาด 0.40x0.40 ม.  
พร้อมฝาปิดถนนปลายฝัน  งบประมาณ  319,000 บาท 

2.3  โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดศูนย์กลาง  0.40 ม.  พร้อม
บ่อพัก  คสล.  ซอยครินยา 1  ทั้ง  2  ฝั่ง  งบประมาณ  324,000  บาท  

เนื่องจากเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป  งวดที่  4  และ
เงินชดเชยค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เมื่อปลายเดือนสิงหาคม  2564  ทำให้
สถานะการคลังมีเพียงพอที่จะดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ที่ตั้งจ่ายไว้ในงบลงทุน  ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  เพื่อแก้ปัญหาการสัญจรและน้ำท่วมขังของประชาชน  
จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก  ซึ ่งไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  

จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ 
งบประมาณ  2,092,000  บาท  ต่อสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมพิจารณา ต่อไปราย 
ละเอียดประกอบการพิจารณาตามที่ได้ส่งให้ทุกท่านไปแล้วนะครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านสุรนิตย์ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    

นายสุรนิตย์  ปัตตานี   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านครับ ผมนายสุรนิตย์ ปัตตานี สมาชิกสภา ผมขอสอบถามเรื่องส่วนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
    ทั้ง 6 โครงการสัญญายังไมด่ำเนินใช่ไหม ดำเนินในปี 2565 ใช่หรือไม่ งบประมาณ  

2,092,000 บาท ที่ยังไม่ก่อหนี้ผู้พันธ์นั้นหมายถึงสัญญายังไม่เกิดใช่ไหม สัญญาจะเกิดในปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ใช่ไหม 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นางอรอนงค์ รังวิเศษ   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ขออนุญาต 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ นำเรียนในส่วนของการกันเงินกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนั้นก็คือ ยังไม่ได้ทำสัญญา หากใน
ตำแหน่งปลัดเทศบาล  รายจ่ายเป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และมีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก  

ก่อนสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่จะต้องนำรายจ่ายตามงบประมาณเข้าสภาท้องถิ่นเพ่ือขอ 
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อนุมัติกันเงินไว้ใช้อีก ๑ ปีงบประมาณ เพ่ือหาตัวผู้รับจ้าง หากหาตัวผู้รับจ้างไม่ได้อีกระเบียบ 
ก็ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มอีก ๑ ปีงบประมาณ โดยขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น ค่ะ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านกฤษณ์ธนพันธ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  

นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านครับ ผมนายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามในเรื่องของการ 
    ทำถนนว่าในส่วนของโครงการที่ 2.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขนาด 0.40 x 

0.40 ม. พร้อมฝาปิดถนนพันธ์เพ็ง - ถนนสุขาภิบาล 10 ทำจากศาลเจ้าปู่ ถึง จุดใดครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายประภาส กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของโครงการนี้นั้นเราจะดำเนินโครงการเริ่ม 
นายกเทศมนตรี ฯ  จากข้างศาลเจ้าปู่ จนถึง ถนนสุขาภิบาล 10 ในส่วนโครงการนี้ไม่ได้ลงไปในซอยครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ ่มเติมไหมครับ/ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ ่มเติม
ประธานสภาเทศบาลฯ  ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมแห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัตใิห้กัน 

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  6   
โครงการ งบประมาณรวม 2,092,000 บาท  ยกมือครับ 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  อนุมัติ 12 เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   สมาชิกท่านใดเห็นควรไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 2,092,000 บาท  ยกมือครับ 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ไม่อนุมัติ - ไม่มี - 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สรุปมติที่ประชุม(เลขาฯ)  อนุมัติ 12 เสียง   

ไม่อนุมัติ – ไม่มี -   

งดออกเสียง -ไม่มี- 

สรุปมติที่ประชุม อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ที่ยังไม่ 
ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  6  โครงการ  งบประมาณรวม 2,092,000 บาท  ด้วยจำนวน
เสียง 12 เสียง 

พักการประชุม 11.50 น. 
เริ่มการประชุม 12.50 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรร 
ประธานสภาเทศบาล เทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน ปี 2564 ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.เป็น

ต้นไป ณ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการซักซ้อมสร้างความเข้าใจใน
ระบบบัญชาการของศูนย์ ให้คณะกรรมการและผู้ที ่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจในระบบฯและแนว
ทางการปฏิบัติให้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง มีการซักซ้อมแผน
ตามสถานการณ์สมมุติ (กรณีมีผู้ป่วยเสียชีวิตในศูนย์ควบคุม กักกันเพ่ือสังเกตอาการเทศบาล

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1eVtIWzu2FfVsski-dBcs-IFJ2Vlpcla49bTgcqvPjgE99_ddX_bE-ZrD2gTvcNnTwAGA5gfcCnx7u2kduPe5nrTq1FdQ_4w5DifYrUn4OUjg3rmbYAFf9EZpLyKoARY&__tn__=*NK-R


๕ 
 

ตำบลวาปีปทุม วัดศรีชุมพล) และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข และนำไปใช้  
ขอบคุณครับ 

     มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  เชิญท่านกฤษณ์ธนพันธ์ครับ 

นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ เรื่องท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเก็บค่าขยะครัวเรือน เก็บแบบไหน เดือนละ 

เท่าไหร่ต่อเดือน เป็นไปได้ไหมที่จะออกติดตามในส่วนครัวเรือนที่ปิดบ้านหรือไปจัดเก็บแล้ว 
ไม่มีคนอยู่บ้าน จะสามารถออกใบติดตามเพ่ือให้ครัวเรือนนั้นเข้ามาชำระที่สำนักงานเทศบาล 
ได้หรือไม ่
 เรื่องท่ี 2 ในส่วนของพนักงานเก็บขยะ ทางเทศบาลสามารถจ้างพนักงานเพ่ิมได้ 
หรือไมเ่นื่องจากมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อบกพร่อง 
และสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ของพนักงานเก็บขยะในส่วนของเสื้อแขนยาว ถุงมือ อุปกรณ ์
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ผ้าปิดจมูก สามารถจัดหา จัดซื้อได้หรือไม่ เพ่ือความปลอดภัยของ 
พนักงานในส่วนนี้ครับ 
 เรื่องท่ี 3 ในส่วนของสมัยก่อนหน้านี้ ก่อนที่ผมจะเข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา 
เทศบาลนั้น ได้ทราบว่ามีการพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตรวจเยี่ยมบ่อขยะ ผมจึงอยากจะ 
เสนอให้มีการจัดพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ไปศึกษาดูงานที่ เทศบาลตำบลนาเชือก เกี่ยว 
กับเรื่องการจัดเก็บขยะว่ามีวิธีการจัดการอย่างไร จึงจะจัดสร้างโรงงานเผาขยะ 
 เรื่องท่ี 4 ขอเพ่ิมเติมจากที่ท่านสุรนิตย์ ปัตตานีได้อภิปรายในการประชุมครั้งก่อน  
คือ ขอให้สร้างท่อระบายน้ำตัวยูจากบ้านน้าจันทา สี่แยกคุ้มหนองคูยาวมาจนถึงท่ีดินว่าง 
เปล่าติดกับบ้านน้าทองมา ถนนพันธ์เพ็งติดกับถนนสุขาภิบาล 10 ขอให้สร้างท่อระบายน้ำ 
ตัวยูจากบ้านน้าชัยวัฒน์สีแยกคุ้มหนองคู ถนนพันธ์เพ็ง ยาวมาจนถึงสามแยกถนนปลายฝัน  
โรงฆ่าสัตว์ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นางอรอนงค์ รังวิเศษ   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ตามท่ีท่านได้ 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ         สมาชิกสภาได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องศึกษาดูงานนั้น ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพ่ือที่จะได้นำ 
ในตำแหน่งปลัดเทศบาล  มาพัฒนาต่อยอดในองค์กรของเรา ขออบคุณค่ะ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสุรนิตย์ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายสุรนิตย์  ปัตตานี   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านครับ ผมขอเสนอในส่วนแยกสุนิสา เกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับ อยากให้มีการช่วยกันดูแล 

ปัญหาที่เกิดข้ึน ซึงลำพังจะใช้พนักงานจากกองช่างคงจะไม่พอ ซึ่งพูดตามภาษาชาวบ้าน ถ้า 
เปรียบเทียบ การทำนาก็เหมือนกับการลงแขก หรืออาจจะเป็นคล้ายจิตอาสาช่วยกันอย่าง  
จริงจังทำความสะอาด เพ่ือไม่ให้มีเศษขยะเข้าไปอุดตันทางระบายน้ำ ไม่ก่อให้เกิดน้ำรอการ  
ระบายในระหว่างช่วงที่รอก่อสร้างในโครงการที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุตร   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ท่านครับ ในส่วนของแยกสุนิสานั้น ทางผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการในส่วนของการทำโครงการ 
    วางท่อระบายน้ำแล้วครับ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านครับ ผมขอเสนอเรื่องต้นไม้ถนนเส้นจาก 5 แยกไปจนถึงทางเข้าสนามกีฬา ช่วงนี้ฤดูฝน  

ต้นไม้งอกเร็ว รกเร็ว ทึบเร็ว ทำให้วิสัยทัศน์ไม่ด ีไฟส่องสว่างไม่สามารถส่องสว่างได้เต็มที่  



๖ 
 

อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมแก่ประชาชนที่ใช้ถนน เส้นนี้ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ 
ถนนเส้นนี้ อยากจะให้ทีมงานที่เก่ียวข้องช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับ ในการปรับปรุงวิสัยทัศน์  
ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง 
 เรื่องท่ี 2 การทำร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ผมอยากให้ทำดีๆไม่อยากเกิดใน 
ลักษณะเดียวกกับเส้นโรงเรียนเมืองวาปีทุม ที่ทำแล้วน้ำไหลย้อนกลับ อยากจะให้ทำแล้วน้ำ 
ไม่ไหลกลับ ไหลไปตามระดับที่จัดการตามแผนไว้ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา    เวลา 14.20 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 

 

          รับรองรายงานการประชุม 

 

          (นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์) 
                             ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 


