
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี  ๒๕๖1 
ครั้งท่ี  1/ ๒๕๖1 

วันท่ี  ๒5  กันยายน  ๒๕๖1  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

******************** 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๒. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ ์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 3. นายประดิษฐ์  ภูมาศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
          4. นายรัฐกร  นภาภาค                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 5. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 6. นายวิรัช  วรรณพนม    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 7. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 8. นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 9. นางราตรี   พันธุ์ละออ                           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

10. นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุขสันต์  พงษ์ลิขิตพัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  (ลาป่วย) 
2. นางสาวสุภารักษ์  บุบผโชติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายประภาส  กิจจินดาโอภาส   นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายอัศนีย์ สังขศิลา    รองนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 
 3.  นางอรอนงค์  รังวิเศษ    ปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 4. นายนุกูล  ฝอยทอง    รองปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 5. นางพีรญา  อนุอัน    ผู้อ านวยการกองคลัง 
 6. นายปฏิวัติ  แปลงมาลย์   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 7. จ.อ.นพอนันต์  พรมลี    หัวหน้าส านักปลัด 
 8. นางธนวรรณ  มาปะเต    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ 
 9. นางจุฑามาศ  ปะริตวา    หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
 10. นางสาวพรรณธิภา  ทาอามาตย์  นิติกร 
 11. นางสาวปัทมาพร   ปติวัน   พนักงานจ้าง 
 12. นายวัชรินทร์  เรืองเรื่อ   พนักงานจ้าง 
 

เปิดประชุม   เวลา  10.00 น. 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 
เลขานุการสภาเทศบาล ประจ าปี  ๒๕๖1  ครั้งท่ี 1/๒๕๖1  วันท่ี  ๒5  กันยายน  ๒๕๖1 บัดนี้ ท่ีประชุมสภา

เทศบาลต าบลวาปีปทุมพร้อมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประวัติ  ขันชะพัฒน์  ประธานสภา 



 
 
 

 เทศบาลต าบลวาปีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม   พร้อมท้ัง
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เมื่อองค์ประชุมครบตามก าหนด  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม   
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2561  ครั้งท่ี 1/๒๕๖1  วันท่ี ๒5  กันยายน  ๒๕๖1  

เวลา ๑๐.๐๐ น.   

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     เรื่องท่ี  1  ในวันนี้มีท่านสมาชิกได้ขอลาป่วย  จ านวน  2  ท่านครับ  คือ 

1. นายสุขสันต์  พงษ์ลิขิตพัฒน์ 
2. นางสาวสุภารักษ์  บุบผโชติ 

เรื่องท่ี  2  ในวันท่ี  26  กันยายน  2561  เวลา  12.00 น.  เทศบาลต าบลวาปี
ปทุมจะมีงานเล้ียงเกษียณฯ ให้กับพนักงานท่ีเกษียณอายุราชการ  จ านวน  2  ท่าน นะครับ  
คือ 

1. นายสุรินทร์  แก้วสว่าง 
2. นายครึ่ม  กูลแก้ว 

และมีนักศึกษาฝึกงานท่ีจะจบการฝึกงานท่ีเทศบาลต าบลวาปีปทุมของเรา  2  ท่าน
นะครับ  คือ  

1. นางสาวปริตา  ละเวลี 
2. นางสาวยุภาพร  กดสาพรมมา 

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเล้ียงส่งและงานเกษยีณฯ ณ เทศบาลต าบลวาปีปทุม
ของเรานะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งท่ี 2 / ๒๕๖1  เมื่อวันท่ี  28 สิงหาคม  ๒๕๖1  ขอให้ท่านสมาชิก ฯ ตรวจรายงานการ

ประชุม ฯ  หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งในท่ีประชุม  
มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับหากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2/
๒๕๖1  เมื่อวันท่ี 28  สิงหาคม  ๒๕๖1   

 

มติท่ีประชุม    - รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  
- ไม่มี  

 

ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ เรื่อง  ขอพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินต่อไปอีก  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   

 

 

-  2  - 



 
 

 

นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การ
เลขานุการสภา ฯ   เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  หมวด  5   

การกันเงิน 
ข้อ  59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม  ท่านประภาส  กิจจินดาโอภาส
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงรายละเอียด แห่งญัตติ เรื่อง  ขอพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่า 

ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอช้ีแจง
นายกเทศมนตรี ฯ  รายละเอียด แห่งญัตติ เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หน้า  82  ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง  ต้ังไว้  2,500,000  บาท 
 การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว  งานพัสดุ  กองคลัง  ได้ด าเนินการจัดหาโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิค (e – bidding) เลขท่ี 1/2561  ลงวันท่ี  29  มกราคม  2561  เรา
ไม่ได้ล่าช้านะครับ  เรามีการด าเนินการตั้งแต่ประกาศแรกของเทศบาลต าบลวาปีปทุม และมี
การอุทธรณ์ร้องเรียน  ของบริษัท  รัตนชัย  ริช  จ ากัด  ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรียน  ผลการพิจารณาให้เทศบาลต าบลวาปีปทุม  ยกเลิกการประกาศราคา
ดังกล่าว 
 งานพัสดุ  กองคลัง  ขณะนี้ก าลังด าเนินการสรรหาผู้ขาย  อยู่ระหว่างด าเนินการ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e – bidding)  ครั้งท่ี  2  ซึ่งมีก าหนดประกาศระหว่าง
วันท่ี  14 – 21  กันยายน  2561  จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันปีงบประมาณ 2561 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  หมวด  5  
การกันเงิน  ข้อ  59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  

-  3  - 



 

 
เพื่อให้การบริหารงบประมาณ  ของเทศบาลต าบลวาปีปทุม  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยจึงขออนุมัติกันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันต่อสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  เพื่อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติ  เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป   

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การ 
ประธานสภาเทศบาล  เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  หมวด  5   

การกันเงิน  ข้อ  59  ผมขอเรียนปรึกษาท่ีประชุมใน  ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 

นายรัฐกร  นภาภาค   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล  นายรัฐกร  นภาภาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ขอเรียนถามทางฝ่ายบริหารว่า 

เหตุผลท่ีเราประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e – bidding)  ไปแล้วครั้งหนึ่ง  แล้วทาง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน   ส่ังให้เรายกเลิกการประกาศ ประกวด
ราคาฯ อยากทราบว่าท่ีมีปัญหาคือขัดข้องท่ีวิธีการประกาศฯหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่
ถูกต้อง  หรือว่ามีการร้องเรียนในส่วนอื่นท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติของครุภัณฑ์  เพราะว่าผมก็เคย
ได้ยินคนข้างนอกเขาพูดกันท านองว่าเราท าผิดสเปกหรือว่าอย่างไร  เขาถึงได้ร้องเรียนครับ 

 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมขอ 
นายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม เรียนช้ีแจงเพื่อให้ท่านสมาชิกฯได้เข้าใจนะครับว่า  การท่ีบริษัท  รัตนชัย  ริช  จ ากัด 

ร้องเรียนว่าเทศบาลต าบลวาปีปทุมกีดกันผู้รับจ้างเพราะว่าในประกาศ ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิค (e – bidding)  เทศบาลต าบลวาปีปทุมได้ก าหนดคุณสมบัติไว้หลายข้อว่าต้องมี
คุณสมบัติอย่างไรบ้าง  แต่มีคุณสมบัติข้อหนึ่งท่ีบอกว่า เรากีดกันผู้รับจ้าง คือ เราก าหนดใน
ประกาศว่าต้องมีมาตรฐาน ISO 9100 และ  มาตรฐาน ISO 14001  เขาก็ว่าเราก าหนด 
มาตรฐาน ISO 14001  เป็นสเปกท่ีสูงเกินไป  เป็นการกีดกันผู้รับจ้าง  แต่เราก็ได้ศึกษา
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e – bidding) จากเทศบาลหลายๆ เทศบาล จาก อบต. 
ท้ัง อบจ.ต่างๆ ก็ประกาศคล้ายกันนะครับ  เราก็ดูของหน่วยงานอื่นเป็นแนวทางเช่นกัน  การ
ท่ีเราประกาศใช้สเปกท่ีสูงนั้น เป็นการป้องกันและต้องการให้เราได้ของท่ีมีคุณภาพดี  มี
มาตรฐานการผลิตท่ีดี  เท่านั้นเองนะครับ  ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่น  ท่ีจริงแล้วบริษัทท่ี
ร้องเรียนไปเขาก็มีนะครับ มาตรฐาน ISO 14001  ก็ไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรท่ีเขาร้องเรียน
ไปนะครับ  และประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e – bidding)  รอบท่ี 2  นี้  บริษัทท่ี
ร้องเรียนไปไม่ได้ยื่นซองนะครับ  ส่วนการประกาศรอบนี้ทางคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรียน ให้เราตัดมาตรฐาน ISO 14001 ออก เพราะจะได้ไม่มีปัญหาการร้องเรียน  
เราก็ตัดออก  แต่ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e – bidding)  รอบท่ี 2  นี้  เขาก็ไม่
ยื่นนะครับ  และก็สละสิทธิ์ไปเลย  และท่ีมาซื้อแบบเพิ่มมี  3  บริษัท  คือ 1.ทวีโชค ทัช 
แอน เอคคิวเม้น จ ากัด  2.บริษัททรงพรเจริญการเกษตรและจักรกลจ ากัด 3.ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พี ไอ อี พีเมียม ทัช แต่รายใหม่ท่ีมาซื้อแบบปรากฏว่าไม่ยื่นซอง  2  บริษัท ยื่นแค่ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด พี ไอ อี พีเมียม ทัช บริษัทเดียว สรุปว่ามีผู้ยื่น  4  ราย  ไม่ยื่น 2  ราย   

  ด้วยเหตุผลท่ีเราก าหนดมาตรฐาน ISO 14001 บริษัทรัตนชัย  ริช  จ ากัด  จึง
ร้องเรียนว่าเราก าหนดสเปกสูงเกินไป  ทางคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน   
จึงแจ้งให้เรายกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e – bidding)  และให้ท าประกาศ  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e – bidding)  โดยตัดมาตรฐาน ISO 14001 ออก  และให้ท า 
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ประกาศใหม่  เราก็ได้ด าเนินการในส่วนนี้แล้วนะครับ 
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เชิญท่านรัฐกร  นภาภาค  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
  

นายรัฐกร  นภาภาค   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมก็ห่างเหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล  จากระบบราชการมาสิบกว่าปีแล้วนะครับ  และผมก็จ าไม่ได้ว่ามาตรฐาน  ISO  เริ่มท่ี 900  

หรือ 9000  ผมขอเรียนถามว่า  ถ้าเราตัดมาตรฐาน  ISO  เราจะไม่ได้ของปลอมหรือของไม่
มีมาตรฐานหรือครับท่าน 
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านสมาชิกครับ  เราตัดแค่มาตรฐาน ISO 14001  แต่มาตรฐาน ISO 9100   
นายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม เรายังคงไว้เหมือนเดิมครับ 
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมนะครับ
ประธานสภาเทศบาล  ว่า  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  

ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
ต่อไปอีก  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ  
 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียังไม่ได้
เลขานุการสภาเทศบาล  ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ 

จ่ายเงินต่อไปอีก  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   จ านวน  10 เสียง ครับ 
  

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ประธานสภาเทศบาล  ส่ิงก่อสร้าง ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ 

จ่ายเงินต่อไปอีก  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ  
 ไม่มีนะครับ  เพราะผู้มาประชุมมี  10  ท่าน  ได้ออกเสียงไปหมดแล้วนะครับ 
 งดออกเสียง  ไม่มี  นะครับ 
 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
เลขานุการสภาเทศบาล  ส่ิงก่อสร้าง ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ 

จ่ายเงินต่อไปอีกในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   มีมติเป็นเอกฉันท์ ครับ 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ขอพักการประชุมนะครับ  เราจะพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
ประธานสภาเทศบาล  เวลา  13.00 น.  ขอให้ทุกท่านพร้อมกันท่ีห้องประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้นะครับ   
 
พักการประชุม     เวลา  12.00  น. 

เร่ิมการประชุม   เวลา  13.00  น. 
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  สืบเนื่องจากการประชุมช่วงเช้านะครับ  เราได้ลงมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีกในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   มีมติ
เป็นเอกฉันท์ ครับ  เพราะฉะนั้นผมก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเลยนะครับ 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  เชิญท่านเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป ์   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเรียนถามทางคณะผู้บริหารดังนี้ 

1. เนื่องจากเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะครับ   ปรากฎว่าน้ าท่วมในเขตเทศบาล
ของเราในแต่ละชุมชนก็ได้รับความเดือดร้อน  โดยเฉพาะชุมชนท่ีรับน้ า  เช่น  บริเวณ 5 แยก  
ในส่วนของพนักงานเทศบาลของเราก็ปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี  แต่ขณะนี้มีปัญหา คือ  
ถนนมหาปรีชาวงศ์  เวลาท่ีน้ าท่วมขึ้นมาท่ีประชาชนต้องการท่ีสุดคือแผงกั้นนะครับ  และผม
ขอแนะน าคือให้ติดปา้ยไว้ด้วยนะครับ  ว่าห้ามรถวิ่งเร็วแล้วน าไปกั้นไว้นะครับ  เพราะปัญหา
ท่ีเกิดคือรถวิ่งเร็วนะครับ  และน้ าไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากนะ
ครับ  นี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเลยนะครับตอนนี้  ผมขอฝากทางคณะผู้บริหารด้วยนะ
ครับ  ว่าให้เราท าป้ายและแผงกั้นไว้เลย  เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนให้เราเอาป้ายออกไปต้ังไว้เลยนะ
ครับ  นี่คือข้อเสนอแนะจากผม 

2. เรื่องป้ายโฆษณา  ผ่านไปถนนสมารักษ์  เส้นหน้าบ้านนายอ าเภอ  จะมีป้าย
โฆษณาขายบ้าน  โครงการอะไรต่างๆ เยอะแยะมากมาย  ผมไม่ทราบว่าได้ขออนุญาตทาง
ท่านนายกฯ หรือยังเพราะผมเห็นห้อยประมาณ 1 สัปดาห์แล้วนะครับ  ฝากทางเจ้าหน้าท่ี
ออกไปส ารวจพื้นท่ีด้วยนะครับ 

3. เรื่องการฝึกอบรมของเทศบาล  ในการฝึกอบรมผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีดีนะครับ  
ผมก็พร้อมสนับสนุน  เป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน  แต่พี่น้องประชาชนฝากมาว่า
อบรมบ่อยเกินไป  พี่น้องประชาชนไม่มีเวลาท ามาหากิน  เพราะอบรมครั้งละ 2 - 3  วัน  ท า
ให้พี่น้องประชาชนขาดรายได้และต้องหยุดการท างานมาเพื่อมาเข้ารับการอบรมของเทศบาล
ต าบลวาปีปทุมของเรา  ผมจึงขอฝากให้เทศบาลฯ พิจารณาให้กระชับเวลาเข้ามาอีกได้ไหม  
จากท่ีเราจัดการอบรม 4 - 5  ครั้ง  กก็ระชับมาเหลือครั้งเดียวได้ไหม  เพราะว่าเป็นโครงการ
เดียวกัน เรากระชับเข้ามา คือ ใช้เวลาให้น้อยลง ใช้บุคลากรให้น้อยลงและคนท่ีมาเข้าอบรม
น้อยลง  ประชาชนจะได้มีเวลาท ามาหากินไม่เสียเวลามาอบรมจ านวนหลายๆวัน  นี่คือเสียง
สะท้อนกลับจากพี่น้องประชาชนของเราโดยตรงนะครับ  ผมจึงน าเรียนในท่ีประชุมในเรื่อง
ของการจัดอบรมนะครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เชิญท่าน  ผอ.กองสวัสดิการ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
   

นางธรวรรณ  มาปะเต   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะค่ะ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ในส่วนเรื่องของการจัดอบรม น่าจะเป็นเรื่องของการจัดอบรมของกองสวัสดิการสังคมนะค่ะ  

เพราะขณะนี้ เรามีการจัดอบรม  ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ   จ านวน  4  รุ่น  แต่
กลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มนะค่ะ  ฝึกอบรม  4  รุ่น  จะเป็นผู้พิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  และ
อาสาสมัครสาธารณสุข  แต่เป็นการอบรมคนละรุ่น  บางทีผู้เข้าร่วมอบรมอาจจะไม่ทราบนะ
ค่ะ  เพราะเวลาเราท าหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคลไปนะค่ะ  บางคนท่ีไม่ได้รับหนังสือ  แต่
ทราบข่าวก็เข้ามาร่วมอบรม  ขอบคุณค่ะ  

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เชิญท่าน  เพิ่มศักดิ์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเข้าใจนะครับว่าช้ีไปทีละคน ส่งหนังสือแจ้งไปทีละคน  แต่เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเทศบาล

ของเรากลุ่มท่ีจะมาอบรมคนๆเดียวแต่สวมหมวกหลายใบ  ก็จะวนอยู่กับคนกลุ่มเดียวนี้หละ
ครับท่ีจะเข้าร่วมอบรม  แต่เขาก็พร้อมท่ีจะเข้าร่วมอบรมนะครับแต่ถ้าอบรมบ่อยเกินไปเขา
ไม่มีเวลาท ามาหากิน  เพราะประชาชนแจ้งว่า ถ้าจะเข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง  ประชาชนมี
งานท่ีจะต้องท าเป็นประจ าอยู่แล้ว และการท่ีจะเข้าอบรมต้องท้ิงงานท่ีท าอยู่เพื่อมาร่วมอบรม  
2 - 3 วัน  ยกตัวอย่างเช่น  ผู้พิการท่ีจะเข้าร่วมอบรมต้องเอาผู้ดูแลมาด้วย  ในวันนั้นก็มี
เจ้าหน้าท่ีมาให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้พิการให้แก่ผู้พิการฟัง  และผู้ดูแลผู้พิการ  เราใช้เวลาซัก 
2 วัน  กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเดียวนั่นแหละครับ  ผมขอฝากพิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   ครับ ฝากทางท่าน ผอ.ธนวรรณฯ นะครับ ว่าจะปรับแผนอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะ 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ  มีท่านใดท่ีจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกต่อไปหรือไม่ครับ  เชิญท่านรัฐกร ครับ 
 

นายรัฐกร  นภาภาค  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับเรื่องให้กรรมการชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับงานพัฒนามาประชุม  บางทีผมก็เข้าร่วมเป็น

เกียรติ  ส่วนมากจะไม่ค่อยตรงเวลานะครับ  ต้ังแต่ผมออกจากระบบราชการมาผมไปตรง
เวลาทุกครั้งทุกงาน  แต่ท าไมบ้านเราถึงเฉ่ือยชาไม่กระฉับกระเฉง   เมื่อวันท่ี  17  กันยายน
ท่ีผ่านมา ก็มีการอบรมกฎหมายท่ัวไป และกฎหมายจราจร ก็มีการเปิดช้ากว่าเวลาเหมือนกัน 
และเชิญพนักงานของเราเข้าร่วมด้วยเหมือนกัน  เพราะฉะนั้นเราก็ต้องท างานในหลายๆด้าน
นะครับ  งานมวลชนบ้าง  อย่างท่ีว่าเสียเวลาท ามาหากิน ยิ่งกว่านั้นอีกนะครับ  ประชาชนหา
เช้ากินค่ า ท ามาหากิน  ก็ยังให้ประชาชนเสียสละเวลามาอีก คือเรามองภาพแล้วสมดุลกัน
ไหม อันนี้ผมเอาข้อเท็จจริงมาพูดนะครับ  แล้วข่าวก็จะออกไปว่า สท.รัฐกรฯ ไม่ให้ท า ท่ีจริง
แล้วมันไม่ใช่นะครับ  ผมสนับสนุนทุกอย่าง  บางกิจกรรมพวกเราต้องควักกระเป๋าเองแต่เราก็
ไม่พูด เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปไดครับ 

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   ผมเห็นด้วยกับท่านรัฐกร ฯ นะครับ  ต่อไปขอให้เราตรงต่อเวลากันด้วยนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ส่วนเรื่องปัญหาน้ าท่วม เป็นอย่างไรบ้างครับ  ผมก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเช่นกันครับ   

เชิญท่านไพโรจน์ ฯ ครับ  
 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเรียนว่า  เมื่อคืนท่ีผ่านมาฝนตกหนักมากครับท่าน น้ าท่ีถนนศรีบูรพาท่วมสูงมาก  แต่ก็

เป็นเรื่องปกติของทุกปี  เพราะว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนและทางป้องกันก็ระดมกันช่วยเหลือ ก็
เป็นท่ีพอใจนะครับ  จนกระท่ังตอนเช้าได้เจอกับหัวหน้าช่าง  หัวหน้าช่างก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้
เข้าร่วมประชุม  เพราะต้องไปช่วยเรื่องน้ าท่วมในชุมชน  ส่วนท่ีผมฝากคือท่ีเป็นปากบ่อท่ีทุ่ง
นาของนายอ๋อง  คือปากบ่อมันสูงเกินไปครับ ขอให้ไปท าให้มันต่ ากว่าเดิมอีก ขอฝากไปทาง
กองช่างด้วยนะครับ  ส่วนเรื่องของแผงกั้น  กั้นอย่างไรก็ไม่อยู่หรอกครับ  เมื่อคืนผมเข้าไป
ช่วยที ่ 5  แยก ช่วยระดมเอาพวกขยะทีถูกน้ าพัดหมุนเข้าไปตันบ่อ  ท าให้น้ าระบายช้ามาก  
ถ้าตอนท่ีท าถนนใหม่ตรงปากบ่อมันจะเล็กเข้าไปอีกนะครับ  เราขอฝากทางท่านผู้บริหารด้วย
ว่าเราจะท าอย่างไรท่ีจะเพิ่มบ่อท่ีระบายน้ าให้น้ าระบายเร็วขึ้นกว่าเดิม  เมื่อคืนจากเวลา
ประมาณ 17.00 น.  ถึงเกือบ 23.30  น.  เลยนะครับ  ปริมาณน้ าถึงลดลงเป็นปกติ  ก็ถือ
ว่าใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียว  ท้ังๆท่ีตรงพื้นท่ีรับน้ าซึ่งก็คือห้วยและกุดแคนยังสามารถ
รับน้ าได้อีกเป็นจ านวนมากนะครับ  แต่การระบายน้ าลงไปยังพื้นท่ีรับน้ ายังช้าอยู่  ผมก็ขอ
ฝากทางคณะผู้บริหารด้วยนะครับ 
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