
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  ๒๕64 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕64 
วันที่   13    สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 ๒. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
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 5. นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 6. นายสุรนิตย์  ปัตตาน ี                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
 7. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

8. นางราตรี  ภูมาศ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
9..นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  
10.นายกฤษณ์ธนพันธ์  จันทเขตร์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
11.นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม (กักตัวมาตรการควบคุมโรค) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประภาส  กิจจินดาโอภาส   นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 
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 3. นายสาโรช  สุทธิจักร ์    รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 
 4. นายสินธุ์  แสงเนตร    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
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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 
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 15. นางสาวเกวลิน  เปลวเฟื่อง   พนักงานจ้างเหมา 
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เปิดประชุม  10.00 น. 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 
เลขานุการสภาเทศบาล ๒๕64  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖4  วันที่  13  สิงหาคม  ๒๕๖4  บัดนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 

วาปีปทุมพร้อมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบล   
วาปีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม   พร้อมทั้งดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป     

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เนื่องจาก  ท่านนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เป็น 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ กลุ่มเสี่ยงสูง  เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID- 

19)  ต้องกักตัวเองเป็นเวลา  14  วัน  ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  จึงได้
มอบหมายให้ข้าพเจ้า  นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  รองประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2554   

ข้อ 17 รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็น
อำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นหรือปฏิบัติตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย  

ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภาท้องถิ่น  
โดยให้นำความในข้อ  26  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีท่ีสภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน  ให้รองประธานสภา
ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามลำดับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖4  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  ๒๕๖4  ขอให้ท่านสมาชิก ฯ ตรวจรายงาน

การประชุม ฯ  หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งในที่ประชุม / ( หากไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/๒๕๖
4 เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  ๒๕๖4 ) 

มติที่ประชุม   - รับรอง - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  

     เรื่อง  งบประมาณในการดำเนินการในศูนย์พักคอยกับผู้กักตัวอยู่ที่บ้าน 

    เชิญท่านเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์  ผู้ยื่นกระทู้ถาม 
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ  กระผม นายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม ตามที่ได้ 

เกิดสถานการณ์โควิดระบาดครั้งใหญ่ ก็ได้มีนโยบายจากภาครัฐให้ผู้ป่วยกลับมารักษาตัวที่บ้า 
นะครับ และมีหนังสือคำสั่งให้ทางเทศบาลหรือทาฃท้องถิ่น ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย ขอชื่นชม 
พนักงานลูกจ้างทุกท่าน ในการจัดตั้งศูนย์พักตอยอย่างขยัน และรวดเร็ว ต่อมาก็จะมีเหตุ 
การณ์ การรับบริจาค และมีประชาชนเกิดข้อสงสัยว่า ทางเรามีงบประมาณในส่วนนี้ไหม ถ้ามี 
ทำไมถึงได้เปิดรับบริจาค รับบริจาคเฉพาะส่วนอาหาร เครื่องดื่ม อันนี้ผมกว่าน่าจะได้ แต่ทาง 
เรารับบริจาคเลย เสื้อกันฝน ชุด PPE ถุงมือ ตามหลักแล้วเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะ 
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ช่วยเหลือจัดหาในส่วนนี้ ด้วยงบประมารที่มีอยู่ ตามหนังสือสั่งการก็ได้ระบุไว้ว่าสามารถใช้ 
จากงบประมาณในส่วนไหนของท้องถิ่นได้บ้าง ตั้งแต่ใช้งบกลางที่ท่านมีอยู่ ถ้าจำไม่ผิด ปีที่ 
แล้ว ประมาณเก้าล้านบาท เป็นงบกลางที่ตั้งไว้แก้ไขปัญหากรณีมีเหตุฉุกเฉิน ในส่วนนี้ท่าน 
นายกสามารถนำออกมาใช้ได้เลย แล้วยังมีหนังสือสั่งการออกมาว่าการใช้เงินในกรณีฉุกเฉิน 
นั้นท่านไม่ต้องทำตามระเบียบ กรมบัญชีกลางมีหนังสือสั่งให้ยกเว้นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต่างๆ ให้ท่านถือเงินไปซื้อได้เลย ซื้อเสร็จท่านค่อยมารายงานผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาได้ 
ทราบ ถือว่าเป็นการตรวจรับพัสดุไปในตัว ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับ ถ้างบกลางไม่มี ให้ท่าน 
ไปใช้งบประมาณที่ตัดออกจากโครงการที่ไม่จำเป็นก็ได้ งบประมาณที่ไม่จำเป็นไม่มี ให้ท่าน. 
ไปใช้ เงินสะสมก็ได้เลย ไม่ต้องมีในแผน ไม่ต้องผ่านที่ประชุมสภา ไม่ต้องมีโครง ไม่ต้องมีใน 
แผน ท่านใช้ได้เลยครับในส่วนนี้ จัดซื้อจัดจ้างได้เลย เฉพาะเจาะจงด้วยนะครับ ว่าไม่จำกัด  
สำหรับการช่วยเหลือประชาชน ในส่วนนี้ ก่อนที่จะมีการรับบริจาคเราใช้งบประมาณของเรา 
ก่อนไหม ตอนนี้ชุด PPE แล้วหรือยัง ถ้าสั่งซื้อช่วยสั่งซื้อมาเยอะหน่อย เพราะเป็นชุดที่ใช้แล้ว 
ต้องทำลายเลย และอะไรที่สามารถซ้ือได้เราสั่งซื้ออย่างรวดเร็วเลย คือระเบียบกำหนดมา 
แล้วใช้เราใช้จ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องจำกัด แต่เราก็ยังไปเปิดรับบริจาค ถามว่าเราเปิด 
รับบริจาคได้ไหม ได้ครับ พี่น้องคนไทยพร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้ว ผมอยากให้ 
ท่านเอาเงินภาษีพ่ีน้องประชาชนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 30 กันายายน 2564 มีเงินอยู่ 31 ล้าน 
ท่านมีเงินสะสม 39 ล้าน เงินทุนสำรองสะสมอีก 8 ล้านเขาบอกว่าใช้เลยครับไม่ต้องให้ 
ประชาชนเดือดร้อน ตอนนี้เหมาะที่จะใช้ภาษีประชาชนจัดการปัญหา แก้ไขปัญหาได้อย่าง 
สมบูรณ์แบบ ประชาชนจะได้ผลประโยชน์เต็มที่ ที่สุด เพราะการที่เงินสะสมเยอะแบบนี้ไม่ใช่ 
สิ่งที่ดี หมายถึงประสทธิภาพในการบริหารงานของเรา มันไม่ไปไหน ไม่กระจายเงินในท้องถิ่น 
เลยและไม่ได้กระจายเงินเข้าหาประชาชน ผมจึงขอตั้งกระทู้ดังต่อไปนี้ครับ 
 งบประมาณในการดำเนินการในศูนย์พักคอยกับผู้กักตัวอยู่ที่บ้าน 
 1.  ใช้งบประมาณในส่วนไหนบ้าง 
 2.  มีงบสนับสนุนจากท่ีไหนบ้าง 
 3.  การจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างไร  

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ตอบกระทู้ถามครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กระผมขอนำเรียนตอบกระทู้ถามเรื่องงบประมาณในการดำเนินการในศูนย์พักคอยกับผู้กักตัว 

ที่บ้าน ดังต่อไปนี้ เทศบาลได้ดำเนินการจัดการควบคุมโรคในระดับพ้ืนที่ 3 ระบบ 1. กัก 
กันสังเกตอาการผู้เสี่ยงสูงที่บ้าน (Home Quarantine) โดยมีทีมเยี่ยมแนะนำการกักตัวเอง 
พร้อมมอบถุงปันสุข 2. ศูนย์ควบคุมเพ่ือสังเกตการเริ่มป่วย (Local Quarantine) ศูนย์กักกัน 
ที่วัดศรีชุมพลเทศบาลดูแลเรื่องอาหารผู้ป่วย 3 มื้อๆละ50 บาท (โดยใช้งบประมาณ สสส) 
3. ศูนย์พักคอยกักตัวผู้ป่วยโรงเรียนผู้อายุยืน โรงพยาบาลวาปีปทุม ดูแลรับผิดชอบผู้ป่วย 
ตามระบบผู้ป่วยในใช้งบ สปสช. การใช้จ่ายงบประมาณถือปฏิบัติตามหนังสือแนวทาง 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/4281 ลงวนัที่ 27 กรกฎาคม 2564 
เร่ืองงบประมาณในการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จัดตั้งสถานที่ในการป้องกันควบคุม 
และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1. งบประมาณตามเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  หมวด งบกลาง  ประเภท เงินสำรองจ่าย  ตัง้ไว้  300,000  บาท  โอนเพ่ิม   
500,000  บาท  เป็นการประมาณการใช้จ่ายถึงเดือนกันยายน  2564  สำหรับเป็น 
ค่าใช้จ่าย 



๔ 

 
                         1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพ่ือสังเกตการเริ่มป่วย และศูนย์ 

พักคอย เช่นจัดเตรียมสถานที่ ห้องน้ำห้องส้วม ระบบอำนวยความสะดวกอ่ืนๆที่ 
จำเป็น 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น สำหรับการป้องกัน 
ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเตียง  ที่นอน  หมอน มุ้ง สำหรับผู้ป่วยศูนย์พัก
คอยโรงเรียนผู้มีอายุยืน  จำนวน  52  เตียง  สำหรับผู้ป่วยศูนย์กักกันวัดศรีชุมพล  
จำนวน  30  เตียง   

1.4  ค่าตอบแทนผู้อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย ทั้ง 2 ศูนย์ 
   2. งบประมาณ จาก  สสส. โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่สังคมอยู่ 

ดีมีสุข  กำหนดแผนการดำเนินการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  2019  ประมาณการค่าใช้จ่ายถึงเดือน  ธันวาคม  2564  งบประมาณ   
300,000 บาท  หลักการเบิกจ่ายต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบของ อปท.  เพื่อใช้จ่าย 1.. การ 
พัฒนาระบบข้อมูล จำนวน 72,000 บาท 2. การคัดกรอง  กักกัน กักตัว  และการรักษา   
จำนวน  208,000  บาท  3. ฟื้นฟูในทุกมิติ (ระดับครอบครัวและชุมชน)  งบประมาณ   
20,000  บาท (สามารถถ๋ัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

   และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาค อาหาร วัสดุ อุปกรณ์  
และอ่ืนๆตามกำลังศรัทธาโดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลอำนวยความสะดวกที่กองอำนวยการและ 
ดำเนินการจัดทำลงทะเบียนควบคุมอย่างเป็นระบบ 

3. การจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างไร 
 1. การจัดการควบคุมในพ้ืนที่  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติการ 

ควบคุมโรค(ศปก.ต)การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)   
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ที่ 197/2564  ลงวันที ่ 9  กรกฎาคม  2564 
   2.ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลวาปีปทุม  (โรงเรียนผู้มีอายุยืน)  มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทำงานรับผิดชอบในศูนย์พักคอย รักษาอาการผู้ป่วย  (CI)  เทศบาล
ตำบลวาปีปทุม   ตามคำสั่งเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ที่ 198/2564  ลงวันที่  22  
กรกฎาคม  2564  ซึ่งมีคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 

    1. จ่าเอกนพอนันต์  พรมลี  หัวหน้าสำนักปลัด   เป็นหัวหน้าคณะทำงาน 
    2. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล  เป็นคณะทำงาน 
    3. อปพร.เทศบาล    เป็นคณะทำงาน 
    4. พันจ่าเอก  ณัฐพล  ชูสกุล  เจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ 

โดยมีการแบ่งเวรยามออกเป็น 3 ผลัด ดังนี้ ผลัดที่ 1 เวลา 08.00 น.– 16.00 น.    
ผลัดที่ 2 เวลา 16.00 น. – 24.00 น.  และ ผลัดที่  3  เวลา  00.00 น. – 08.00 น. 

2. ศูนย์กักกันตัววัดศรีชุมพล  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรับผิด 
ชอบในศูนย์ควบคุม  กักกัน  เพ่ือสังเกตอาการ  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ที่ 
199/2564  ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2564  ซึ่งมีคณะทำงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัย  ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นำโดย  พันจ่าเอก  ณัฐพล  
ชูสกุล  เจ้าพนักงานป้องกันฯ  โดยมี  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  อสม.มาดูแลรักษาความ
ปลอดภัย โดยมีการแบ่งเวรยามออกเป็น 2 ผลัด ผลัดที่ 1 เวลา 08.00 น. – 20.00 น. 

   และผลัดที่  2  เวลา  20.00 น. – 08.00 น. 



๕ 

 
    การอยู่เวรนี้ก็มีเบี้ยเลี้ยงในการอยู่เวร การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานรักษาความ 

ปลอดภัยที่ศูนย์พักคอยใน เดือนกรกฎาคม ได้เบิกไปแล้ว 18,480 บาท เดือน 
สิงหาคม จะมีการเบิกจ่ายของศูนย์พักคอยโรงเรียนผู้มีอายุยืน ประมาณ 38,440  
บาท ศูนย์พักคอยวัดศรีชุมพล 37,200 บาท อาสาบริบาลอีก3,840 บาท นี่คือ 
รายละเลียดการเบิกจ่ายเกี่ยวกับศูนย์พักคอย ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ   
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงมานะครับผมก็เข้าใจครับ ผมก็ยังสงสัย ประเด็นที่ผม 

พูดคือวันแรกของการเปิดศูนย์พักคอย ก่อนที่ท่านจะจัดตั้งศูนย์พักคอยท่านต้องเตรียมพร้อม 
แล้ว จะต้องใช้อะไรบ้าง ไม่ว่าจะท่ีนอน หมอน เครื่องใช้ส่วนตัว ชุด PPE ท่านรู้แล้วจะต้องได้ 
ใช้ ซื้อมาเตรียมพร้อมแล้วว่าจะได้ใช้อะไรบ้าง ไม่ใช่เปิดศูนย์แล้วรับบริจาคเลย ประชาชนก ็
พร้อมอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองตัวเอง ที่ผมพูดคืออยากให้ท่านช่วยใช้งบของเราก่อน  
ใช้งบประมาณท่ีเรามีอยู่ก่อน ระเบียบก็สามารถให้ท่านใช้ได้ ใช้อย่างเร่งด่วนด้วย ไม่ต้อง 
เขียนโครงการ ไม่ต้องจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ต้องงยืมเงิน ไม่ต้องกันเงิน ท่านถือบิลมาให้ท่านนายก 
หรือท่านนายกเดินไปซื้อเลยก็ได้ ผมไม่อยากให้ไปขอรับบริจาคชุดPPE มันเป็นหน้าที่ของเรา 
ที่ต้องช่วยประชาชน ถ้าเราไม่มีเงิน หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน จนถึงจุดที่ต้องรับบริจาค แต่ถ้า 
เปิดรับบริจาค ก็ให้จำกัดอยู่ในวง ข้าวสาร อาหารแห้ง หลังจากท่ีเขารักษาตัวเสร็จ จัดเป็นชุด 
มอบให้ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านก็ได้  

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กระผมขอนำเรียนว่าตามที่ท่านสมาชิกได้นำเรียนต่อที่ประชุม ในส่วนนี้เราทำอยู่แล้ว เราเริ่ม 

ทำตั้งแต่วันแรกท่ีได้รับคำสั่ง จัดเตรียมต่างๆโดยไม่ได้รออะไรทั้งสิ้น ท่านอาจจะยังไม่ทราบ  
อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่า เราเตรียมการซื้อเตียง ที่นอน ต่างๆ เราได้เบิกจากร้านต่างๆมา 
เรียบร้อย ชุดPPEเราสั่งซื้อมาเป็นร้อยชุด เราก็ซ้ืออยู่ตลอด อันไหนใกล้จะหมดเราก็สั่งซื่อเพ่ิม 
เติมมา ประเภทน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆก็สั่งซื้อเพ่ิมเติมมา เราไม่ได้นิ่งนอนใจครับ ท่านไม่ต้องห่วง 
ในส่วนนี้ครับ เรื่องท่ีประชาชนบริจาคนั้นผมก็ได้เรียนแล้วว่า เป็นความศรัทธาของประชาชน 
ที่อยากจะช่วย เราก็ไม่ขัดศรัทธา ถ้าใครไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรครับ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ผมก็เข้าใจท่านสมาชิก ด้วยเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็ย่ำแย่อยู่แล้ว ท่านสมาชิกก็เป็นห่วง 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ประชาชน ส่วนท่านนายกก็ได้ตอบชัดเจนอยู่แล้วว่า เป็นศรัทธาของประชาชน เศรษฐกิจของ 

ท่านพอที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีด้วยกันได้ 
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เชิญท่านอรอนงค์ ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
นางอรอนงค์  รังวิเศษ   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่ง ท่าน ขออนุญาตนำเรียนที่ท่านเพิ่มศักดิ์ได้ตั้งกระทู้ถามและได้ตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะ 
ปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม การคลังของเทศบาลตำบลวาปีปทุม ในฐานะที่ดิฉันได้รักษาการผู้อำนายการกองคลัง ซึ่งในปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ปัจจุบัน ถึง 31 กรกฎาคม 2564 เป็นถึง 30 กันยายน 2564 
    ซึ่งในยอดเงินฝากธนาคาร 31,272,494 บาท เงินสะสมสามสิบเก้าล้านกว่าบาท มีเงินสด 

เป็นเงินสะสมจริงๆแค่เก้าล้าน ซึ่งนอกเหนือจากนั้นคือทรัพย์สินตามแบบของสถานการณ์คลัง 
ที่เราต้องทำในงบการเงิน ซึ่งก็จะประกอบด้วย งบทรัพย์สิน เงินกู้ต่างๆ ที่อยู่ในรายละเอียด 
ตรงนี้นะคะ เงินสะสมทุนสำรองแปดล้าน กรณีถ้าเราจะใช้เงินสำรองสะสม จะต้องขออนุญาต 



๖ 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งในเงินเก้าล้านที่เราสามารถใช้ได้ กรณีท่ีจำเป็นเราจะต้องมากันเงิน 
เดือนค่าตอบแทน อย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งถ้าเรากันแล้วจริงๆ ณ ปัจจุบันใช้ได้จริง แค่สอง 
ล้านบาท อยากเรียนให้ท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบ ในเรื่องการเบิก 
จ่ายเงิน ระเบียบเบิกจ่ายได้กำหนดไว้แล้ว ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง และดูสถานะการเงินการคลัง 
ของเทศบาล ขอนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ 
 ขออนุญาตเพ่ิมเติม ในเรื่องของศูนย์กักคอย และศูนย์ของเทศบาลตำบลวาปีปทุมทั้ง 
2 ศูนย์ ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับแจ้งจากท่านนายอำเภอวาปีปทุม ศูนย์พักคอยที่โรงเรียนผู้มีอายุยืน 
ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ได้รับการยกเว้นในจุดนั้น 
ในส่วนที่เรารับผิดชอบจะเป็นค่าตอบแทน ค่าเวรยาม ในส่วนของค่าอาหารจะเป็นส่วนของ 
โรงพยาบาลวาปีปทุม ในส่วนของศูนย์พักคอยวัดศรีชุมพล มีหนังสือแนวทางปฏิบัติมาว่า ค่า 
ไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ก็ได้รับการยกเว้นเหมือนกันเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ตอนนี้ได้ให้ทาง 
งานอำนวยการทำหนังสือไปยังการไฟฟ้า และการประปา เพ่ือขอยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  
ในส่วนค่าอาหารของผู้กักตัวศูนย์วัดศรีชุมพลเราใช้งบของ สสส. จำนวน 3 มื้อต่อวัน วันละ 
150 บาทต่อคน ในส่วนของค่าเวรยามท่ีเทศบาลจะต้องรับผิดชอบเอง เรื่องสถานการณ์โค 
วิดทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ในส่วนของประชาชนก็อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และ 
ทุกศูนย์ทั่วประเทศ ก็จะมีการรับบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เราเองก็ไม่ทราบว่า 
สถานณะการณ์แบบนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหน ผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการเลื่อนการ 
เปิดเทอมไปอีกถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เราจะได้เปิดทำการอีกหรือไม่ตอนนี้ ตอนนี้ทุก 
ภาคส่วนร่วมกันช่วยกันรับประชาชนกลับบ้าน เพ่ือมารักษาที่ภูมิลำเนา เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือน 
มนุษย์ด้วยกัน จึงเรียนมาให้ทุกท่านได้ทราบค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ขอบคุณท่านอรอนงค์มากครับ ที่ช่วยอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผมขอสอบถามเรื่อง 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ การเข้าห้องน้ำศูนย์พักคอยวัดศรีชุมพล ผมได้ทราบว่าการเข้าห้องน้ำ พอออกจากห้องจะ 

มีน้ำยาฆ่าเชื้อราด ผมได้ทราบแนวทางปฏิบัติมาแบบนี้ครับ ตอนนี้เรามีน้ำยาที่เตรียมพร้อม 
ออกจากห้องน้ำเราต้องราดก่อนใช่ไหมครับ  

นางอรอนงค์  รังวิเศษ   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่ง ท่าน ขออนุญาตนำเรียนแบบนี้นะค่ะ เราแยกห้องน้ำ ห้องน้ำทั้งหมด 8 ห้อง ในส่วนของ 4  
ปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม ห้องเราจะแยกให้ผู้ป่วยด้านบน คือกลุ่มสีเขียวนะคะ จะแยกเป็นชาย หญิง ทำขึ้นใหม่อีก 4  

ห้องจะเป็นของผู้ป่วยที่มีผล บวก  และผู้ป่วยที่รักษาแล้วกลับมากักตัวก่อนกลับนะคะ ส่วน 
ทุกกลุ่มจะติดเชื้ออยู่แล้ว ในเรื่องการทำความสะอาดจะมีอุปกรณ์เตรียมไว้อยู่แล้วทุกอย่าง 
ทั้งกลุ่มด้านบน ด้านล่าง มีการฉีดฆ่าเชื้อ อยู่เสมอ ในส่วนศูนย์นี้จะมีท่านรองสาโรช สุทธิจักร 
จะเป็นผู้บัญชาการอยู่ศูนย์นั้นนะคะ ส่วนการกำจัดขยะทีมของกองสาธารณสุข จะดำเนินการ 
ทุกวันพุธ มีการเผาที่เมรุ และในส่วนความเสี่ยงต่างๆก็ได้ปรึกษากันในส่วนของค่าตอบแทนผู้ 
ที่ได้รับความเสี่ยงในด้านนี้ และก็ต้องขอบคุณพนักงานทุกๆท่านที่ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญใน 
การทำงาน ช่วยเหลือกนัโดยไม่ย่อท้อนะคะ ขอบคุณค่ะ  

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ    

ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ     4.1 เรื่อง พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 



๗ 

 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภา ฯ   พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ 

ข้อ  ๒๓  “ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น  แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินเป็นงบประมาณประจำปี  แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและ
จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม” 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม  ท่านประภาส  กิจจินดาโอภาส 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 

ต่อสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม    
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม “บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่น

ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา 
เทศบาลตำบลวาปีปทุมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลวาปี 
ปทุม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30  

กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,272,494.92 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 39,540,322.19 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,024,213.90 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2  

โครงการ รวม 105,140.64 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1 รายรับจริง จำนวน 60,017,029.21 บาท ประกอบด้วย 
       หมวดภาษีอากร จำนวน804,041.05 บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 1,539,657.47 บาท 

             หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน1,885,785.89 บาท 
              หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 14,445 บาท 

       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 180,430.30 บาท 
       หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 
       หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 23,281,712.50 บาท 
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 32,310,957.00 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,666,886.00 บาท 
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 52,319,334.19 บาท ประกอบด้วย 

      งบกลาง จำนวน 7,719,465.30 บาท 
งบบุคลากร จำนวน 19,146,916.16 บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน 13,252,762.73 บาท 



๘ 

 
งบลงทุน  จำนวน 932,190.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน 11,253,000.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 15,000.00 บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  
1,666,886.00 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,766,605.00  
บาท 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท ” 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง  เชิญครับ   
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗   
เลขานุการสภา ฯ   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นกำหนดโดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ๑๒แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วแจ้งมติไม่
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ 
หาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่นกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบทั้งนี้ให้ดำเนินการภายใน
สามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติ
ของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวัน
ถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควร
จะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปร 
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำ
แปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณี
การพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้  

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ขอเชิญท่านเพ่ิมศักดิ ์ครับ   
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน ตามท่ีท่านได้แถลง ผมมีข้อสงสัยว่า เงินที่ได้รับบริจาคจะเข้าเงินรายได้ของเทศบาล 



๙ 

 
ไหมครับ เข้างบประมาณปีนี้ไหม หรือไม่เข้า 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ขอเชิญท่านอรอนงค์ ครับ   
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
นางอรอนงค์  รังวิเศษ   ในส่วนของเงินบริจาค เป็นส่วนของรับนอกระบบค่ะ  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่ง   
ปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ การที่ท่านนายกได้ส่งร่างเทศบัญญัติรายจ่าย ให้สมาชิกสภาฯ จากที่ได้อ่าน 

รายละเอียดแล้วนั้น แต่ละโครงการก็เหมาสมดีครับ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ 
กับพ่ีน้องประชาชนได้ดีครับ ผมขอสนับสนุนครับ  

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ขอเชิญท่านสุรนิตย์ ครับ   
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ     
นายสุรนิตย์  ปัตตานี   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน ร่างเทศบัญญัติรายจ่าย ให้สมาชิกสภาฯ จากท่ีได้ศึกษารายละเอียดแล้วนั้น แต่ละ 

โครงการเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในชุมชนได้ดีครับ กระผมขอ 
สนับสนุนครับ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ขอเชิญท่านประวัติ ครับ   
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ   
นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งฝ่ายผู้บริหารได้ยื่นให้ 

สมาชิกสภาได้ตรวจสอบ ในส่วนที่ผมได้ตรวจสอบดูตามงบประมาณรายจ่ายที่ได้เสนอต่อสภา 
นั้น ในส่วนที่ได้เสนอนั้น เป็นสัดส่วนในเรื่องค่าใช้จ่าย ผมขอสนับในการอภิปราย ของสมาชิก   
สภาทั้งสองท่านนี้ครับ  

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุม 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมแห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบรับร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 วาระท่ี ๑  (ข้ันรับหลักการ)   
โปรดยกมือครับ   

มติที่ประชุม  รับหลักการ จำนวน 10 เสียง    
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ   งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  วาระท่ี  ๑  (ขั้นรับหลักการ)  โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม  ไม่รับหลักการ - ไม่มี -   
  งดออกเสียง 1 เสียง 
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  วาระท่ี  ๑  (ขั้นรับหลกัการ)   

ด้วยจำนวนเสียงผู้รับหลักการ 10 เสียง  ไม่รับหลักการ ไม่ม ีงดออกเสียง 1 เสียง  เมื่อที่
ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖5  วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการแล้ว ต่อไป  
เป็นขั้นตอนการยื่นแปรญัตติ 

เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗   
เลขานุการสภา ฯ   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   



๑๐ 

 
ข้อ ๔๕ วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓  และข้อ ๑๐๔  สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  
ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (๓)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 (4)  คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาม้องถิ่นเห็นสมควร 
 ถ้ามีความจำเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ   

(๑)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ตาย 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่  หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

 ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  และ
ให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก  ให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
 ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
 ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น  



๑๑ 

 
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   สภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม   ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  
2564  ครั้งที่  2/2564  เมือ่วันที่  27  พฤษภาคม  2564  เวลา  09.30 น.  ณ  หอ้ง
ประชุมบัวชมพูพิลาส   

  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ที่ 1/2564  ลงวนัท่ี  27  พฤษภาคม  2564  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565  ประกอบด้วย   

1. นายประวัติ  ขันชะพัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการ 
2. นางราตรี  ภูมาศ  เป็นกรรมการ 
3. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ เป็นกรรมการ 
4. นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร กรรมการและเลขานุการ 

    เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการท่ีได้รับ 
การแต่งตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับหนังสือคำแปรญัตติจากสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารตามมติที่
ประชุมสภากำหนด 

(๒) พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
(๓) นำเสนอข้อแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อประธานสภาฯ 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ต่อไปจะเป็นการกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ  เชิญสมาชิกสภาฯ   
 เสนอครับ  ระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติตามระเบียบฯ  ต้องไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  

นับแต่รับหลักการ  ดังนั้น  เพ่ือให้ครบ  24  ชั่วโมงตามระเบียบ  และสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติและผู้ยื่นคำแปรญัตติ  จึงควรเสนอให้มีการยื่นคำแปร
ญัตติ ได้  ไม่น้อยกว่า  3  วันทำการ 

ผมขอพักการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติฯได้หารือเรื่องการกำหนดวัน 
และพักรับประทานอาหาร และเริ่มประชุมในเวลา 13.05 น.   

พักการประชุม 12.05 น. 
เริ่มประชุม     13.05 น.          

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ขอเชิญท่านประวัติ ครับ   
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ   
นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมนายประวัติ   
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ขันชะพัฒน์ ขอเสนอให้ยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ตั้งแต่วันที่ 16  ถึงวันที่

18 เดือนสิงหาคม  2564  ตังแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องกิจการสภาเทศบาล
ตำบลวาปีปทุม   

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบ   
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ กำหนดการยื่นเสนอคำแปรญัตติตามท่ีได้เสนอ  ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เห็นชอบ  จำนวน 10 เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  ท่านใดไม่เห็นชอบกำหนดการยื่นเสนอคำแปรญัตติตามที่ได้เสนอ  ขอได้โปรดยก  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ มือขึ้นครับ   



๑๒ 

 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ไม่เห็นชอบ   - ไม่มี - 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน 10 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - ไม่มี - 
  งดออกเสียง  จำนวน 1 เสียง 
     กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 3 วัน  โดยระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ 

คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 18  สิงหาคม  ๒๕๖4  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  
ถึง เวลา 16.30 น.  ณ  ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาในการประชุมพิจารณาคำแปรญัตติของ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เชิญสมาชิกฯ เสนอครับ 

นายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์   เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ผมขอเสนอให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติ  ในวันที่ 19 เดือน  สิงหาคม  2564  เวลา  09.30  ณ  
ห้องกิจการสภาเทศบาล 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์    ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม   
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เห็นชอบ  จำนวน 9 เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์    ท่านใดไม่เห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ไม่เห็นชอบ  - ไม่มี - 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  จำนวน 9 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - ไม่มี - 
  งดออกเสียง  จำนวน 2 เสียง 
  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565  ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติ  ในวันที่ 19 สิงหาคม  2564  เวลา  09.30  
ณ  ห้องประธานสภาเทศบาล 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์     เชิญเลขานุการสรุปรายละเอียดครับ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  สรุปมติที่ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  1. สภาฯมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ เห็นชอบจำนวน  9  เสียง 
  2. สภากำหนดให้มีการยื่นคำแปรญัตติ  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ที่ห้อง

ประธานสภาฯ  ตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม  2564 
  3. กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคำแปรญัตติในวันที่  19  

สิงหาคม  2564  เวลา  09.30  น  ณ  ห้องประธานสภาฯ และรายงานให้ประธานสภา
ทราบ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์     ญัตติที่  4.2  เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง  การ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ จัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ...............  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 

เชิญครับ 



๑๓ 

 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ.2562 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ มาตรา  62  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใน

กรณีเทศบาลตำบล  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพ่ือส่งไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร  ให้ประธานสภา
เทศบาล  ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น  ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด  
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่ง
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป  แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย
ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้น  พร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาเท่ศบาล  และให้สภาเทศบาลพิจารณา
ใหม่  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา  ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตาม
ร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่  ให้
ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ  
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป  แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวัน  
นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือ  ยืนตามร่างเทศบัญญัติ
ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเทศบาลเท่าที่มีอยู่  ให้ร่างเดิมนั้น  เป็นอัน
ตกไป   

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม  ท่านประภาส  กิจจินดาโอภาส  ชี้แจง 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ รายละเอียด เชิญครับ  

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เนื่องด้วยเทศบาลตำบลวาปีปทุมได้จัดทำร่างเทศบัญญัติฯ  เรื่อง  การจัดการมูล 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ฝอยทั่วไป  พ.ศ.......  ซึ่งสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ได้มีมติเห็นชอบในคราวการประชุม

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2564  ประจำปี  พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  
2564  และดำเนินการส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เห็นชอบแล้ว นั้น 

  จังหวัดมหาสารคาม พิจารณาแล้วเห็นว่า บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไปไม่เป็นไปตามค่าธรรมเนียมค่าบริการ
ท้ายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่  
2) พ.ศ.2560 จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ..... พร้อมกับเหตุ 
ผลข้างต้น  คืนให้กับเทศบาลตำบลวาปีปทุม  และให้สภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  พิจารณา
ใหม่ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  
มีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลวาปีปทุมเท่าที่มีอยู่  ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ส่งร่างนั้นให้
นายกเทศมนตรีลงนาม  ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป  
แต่ถ้าสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
คืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสอง
ในสามของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเท่าที่มีอยู่  ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  
ตามมาตรา  62  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  14) พ.ศ.2562 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เพื่อพิจารณาต่อไป 



๑๔ 

 
 รายละเอียดตามหนังสืออำเภอวาปีปทุม  ที่ มค0023.19/3700  ลงวันที่  5  สิงหาคม  

2564  ที่ได้ส่งให้ทุกท่านไปแล้วนะครับ 
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญท่านประวัติครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ   
นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านครับ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น ผมได้ดูรายละเอียดแล้วนั้น ประกอบกับบางส่วน

ของร่างเดิมนั้นยังพอใช้ได้อยู่ ในส่วนตัวผมเองนั้นไม่สนับสนุนให้มีการร่างเทศบัญญัติ เทศ
บัญญัติเดิมนั้นตามที่ผมได้ศึกษาดู บางส่วนนั้นสามารถใช้ได้ในฉบับเดิมที่มีอยู่นั้น ขอบคุณ
ครับ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์     มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ  

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์     สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เชิญครับ/ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบยืนตาม

ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.............  (ร่างเดิม) โปรดยกมือครับ 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.............(ร่าง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เดิม)  - ไม่มี - 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์     สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ .............  (ร่างเดิม) โปรดยกมือครับ  

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ไม่เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.............(ร่าง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เดิม)  จำนวน  10 เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบ  - ไม่มี - 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554   
  ข้อ  53  ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตาม

ความในข้อ  47  หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นเทศบัญญัติตามความในข้อ  52  ให้ถือว่าร่าง
ข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตาม
วรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก  เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้
เปลี่ยนแปลงไป 

  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่นด้วยโดย
อนุโลม 

  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป  ที่สภา
เทศบาลตำบลวาปีปทุม  มีมติไม่เห็นชอบยืนตามร่างเดิมจึงเป็นอันตกไป  และจะเข้าสู่
ขั้นตอนการยกร่างเทศบัญญัติโดยคณะกรรมการยกร่างฯ พิจารณายกร่างใหม่ และเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง   

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  เชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ครับ 



๑๕ 

 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ ได้รับฟังจากทางเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจหาเชื้อโรค แจ้ง 

ผมมาว่า อุปกรณ์ขาดแคลน อยากให้ทางเทศบาลจัดซื้อให้นะครับ จากท่านรองยงยุทธครับ  
ใน LINEกลุ่ม อสม.  
 เรื่องท่ี 2 ครับเกี่ยวกับตลาดสดได้รับฟัง จากพ่อค้า แม่ค้า เรื่องการจัดการแท่นครับ  
แท่นหมายเลข 214 อยู่ฝั่งข้างออมสิน หายไปไหนไม่มี มีแต่หมายเลขท่ีพ้ืน แต่ตัวแท่นหาย 
ไป ไม่รู้ว่าหายไปไหน แล้วจะให้เจ้าของแท่นทำอย่างไร ผมเลยบอกไปว่าจะเข้าไปสอบถาม 
ทางท่านนายกให้ แล้วมีอีกแท่นนะครับ แท่น 153 หาย แล้วมีปัญหาอยู่หน้าศาลตลาดไม่ 
อยากย้าย เป็นแม่ค้าขายปลาทู  ผมดูกติกาที่ร้านเอามาให้ผมดู ให้โอกาสแท่นขายปลาทูคุณ 
หม่วยเลือกแท่นด้านบน เนื่องจากบริเวณนั้นจะปรับปรุงใหม่ให้สวยงามและภาคภูมิใจของคน 
ตลาดสด และชาววาปีปทุม ในความคิดผมนะ เจ้าของไม่อยากย้าย และเขาไม่ได้ผิดกฎ  
ระเบียบใดก็น่าจะให้เขาอยู่ที่เดิม ทางเดินเข้าศาลปู่ตา กว้างอยู่แล้วคนสามารถเข้าไปกราบ 
ไหว้ได้ แท่น153-154 ไม่ติดกัน เจ้าของคนเดียวกัน แม่ค้าขอให้ผมมาพูดให้หน่อย ผมก็ทำ 
ตามหน้าที่ครับ ก็ขอฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 เรื่องท่ี 3 ครับเรื่องของผู้ที่มากักตัวศูนย์พักคอยให้ค่าอาหารได้ คนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน 
ตามคำสั่งของทางราชการ เราสามารถส่งอาหารหรือให้ค่าอาหารได้ มื้อละ 50 บาทไหม  
ตามท่ีผมได้ศึกษามา หนังสือเลขที่ 116 ระบุว่า ถ้ากลุ่มเสี่ยงกักตัวตามคำสั่งของราชการนั้น 
สามารถให้ค่าอาหารต่อมื้อได้นะครับมื้อละ 50 บาท ถ้าทำได้ผมก็อยากให้เราทำแบบที่ 
หนังสือดังกล่าวแจ้งไว้นะครับ 
 และอีกส่วนหนึ่งในการให้ถุงยังชีพกับกลุ่มที่กักตัวนะครับ ว่าเราจะให้ความช่วย 
เหลืออย่างไร ตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนจะให้เป็นสิ่งของ หรือตัวเงินก็ได้ ในกรณี 
ถุงยังชีพไม่เกิน ถุงละ 700 บาท   

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เชิญท่านนายกครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องของตลาด 
นายกเทศมนตรี   สดนะครับ ผมทราบปัญหามาหลายวันแล้ว และได้ปรึกษากับผู้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็มี. 

หนังสือตอบไปแล้ว ว่าเชิญผู้ที่พบปัญหาดังกล่าวเข้ามาพบเพ่ือเจรจา ชี้แจงเหตุผล ต่างๆใน 
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 จะมาคุยเรื่องแท่นหาย มาคุยจัดการหาทางออกให้ ส่วนเรื่องหน้า. 
ศาลผมก็ทราบปัญหาแล้ว และได้นัดเข้ามาคุยพร้อมกันในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผลจะ 
เป็นอย่างไรไม่ทราบก็รอดูกันต่อไป ผมก็ยอมรับครับว่าก่อนที่จะก่อสร้างตลาด ได้รับปากว่า 
จะให้ทุกคนอยู่ที่เดิม พ้ืนที่เท่าเดิม ตามที่เราได้แจ้งไปในตอนนั้น แต่พอสร้างเสร็จแล้วเกิด 
ความผิดพลาด ไม่แน่ใจว่าเกิดจากกตรงไหน ก็ยังไม่ทราบแน่นอน ก็เลยมีปัญหา ในส่วนนี้ยัง 
ไม่ลงตัวครับ และเราจะแก้ปัญหาไปทีละส่วนๆ จะมีปัญหาอยู่ 24 ราย ที่ได้เชิญมาคุยในวัน 
ดังกล่าว ก็จะมีเจ้าหน้าที่เราออกไปคุยด้วยครับ เราต้องยอมรับครับว่าปัญหาที่เรากำลังดำ 
เนินการแก้ไขกันอยู่นี้ เราไม่ทราบว่าแท่นไหนเป็นใคร ชื่ออะไร มีแต่ตัวเลข ก็เลยทำให้การ 
จัดการลำบากมากขึ้น บางแท่นเมื่อก่อนเป็นชื่อคุณพ่อ คุณแม่ แล้วโอนเปลี่ยนชื่อให้ลูก ชื่อก็ 
ไม่ตรงกัน จะต้องใช้เวลาคุยกันมากพอสมควร ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับในส่วนของ 
ตลาดสด  
 ในส่วนเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจ ผมขอมอบให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นางอรอนงค์  รังวิเศษ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่ง ทุกท่านค่ะ ในเรื่องของอุปกรณ์การตรวจเราสามารถท่ีจะดำเนินการได้ค่ะ ทั้งนี้จะต้องให้ 



๑๖ 

 
ปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม ทาง สสอ. แจ้งความจำนงค์มาหาเรา แต่เราก็ได้มีกำหนดการไว้ ตามท่ีได้ปรึกษาท่านนายก  

เราจะเชิญคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพมาปรับแผนปฏิบัติการโครงการของเราที่ 
ได้รับอนุมัติไปแล้ว ปรากฏว่าไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ เราก็จะ 
ปรับเอางบประมาณตรงส่วนนี้มาใช้ในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด ทั้ง 
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเราสามารถท่ีจะดำเนินการจัดหาไว้ได้ แต่ 
อุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะต้องใช้ดำเนินงานในเขตเทศบาลของเรา การดำเนินการตรวจก็สามารถที่ 
จะเบิกกับเราได้ ประสานงานกับเราว่าวันนี้มียอดที่จะตรวจกี่คน อย่างวันนี้ก็จะตรวจทีม 
ตลาดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 10 ราย ทั้งนี้ทั้งนั้นทาง สสอ. ที่เป็นต้นสังกัดหลัก เขาจะได้รับการ 
สนับสนุนเสริมมาว่าเขาขาดไหม ณ จุดนี้  
 ในส่วนเรื่องการดูแลและการจัดการในพ้ืนที่เทศบาลตำบลวาปีปทุมเรามีการจัดการ 
พ้ืนที่ในการดูแลควบคุมผู้เสี่ยงสูง เราจะมีชุดถุงปันสุข มอบให้ผู้ที่กักตัว แต่ว่าจะต้องเลือก 
เพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง ว่าจะรับเป็นชุดปันสุข หรือ อาหารส่งให้ 3 มื้อต่อวัน ผู้กักตัวก็ 
สามารถที่จะเลือกได้ ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับสถานการณ์คลังของเรา ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ 
รายงานไปแล้วนะคะ ว่าเรามีการดำเนินการดูแลประชาชนในพ้ืนที่อย่างไร มีการมอบถุงกี่ 
ราย ที่เราทำเรื่องยืมงบประมาณมาเพ่ือเป็นจัดทำถุงปันสุข มีประมาณ 50 ครัวเรือน ครัว 
เรือนละ 500 บาท ตามระเบียบเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 700 บาท ถึงแม้ว่าระเบียบจะให้อำนาจ 
เราในการเบิกจ่าย ก็มีการตรวจสอบเราอยู่เสมอว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ เราก็ทำตาม 
ราคากลางเหมือนปีที่แล้วที่เราทำ ชุดละ 500 บาท ที่เราได้จัดทำเพ่ือดูแลประชาชนในพ้ืนที่ 
เรา ในส่วนการให้เงินช่วยเหลือ เราก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ แต่การช่วยเหลือจะต้องเข้า 
สู่ระบบของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เอาข้อมูลคนที่เดือดร้อน ปีที่แล้วเรามีกันไว้ปรากฏว่า 
สถานการณ์คลังของเราก็มีปัญหา เราก็ไม่ได้จัดทำให้พ่ีน้องประชาชน ขอนำเรียนให้ท่าน 
สมาชิกสภา ได้รับทราบนะคะ ขอบคุณค่ะ   

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เชิญท่านสุรพล ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่านครับ ผมสุรพล  ศิริสุนทรกุล สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีท่านนายกได้ ตอบคำถาม 

ของท่านเพ่ิมศักดิ์ เกี่ยวกับตลาด ก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่า รู้แต่หมายเลข ไม่รู้จักชื่อแต่ละล็อค 
แต่ละล็อก ผมเลยเกิดความสงสัยว่า รายชื่อที่เป็นปัจจุบันมีไหมครับ คนที่มีรายชื่อไม่มาขาย 
นานก็เยอะ ยังคงยึดถือสิทธิ์ตรงนั้นเหมือนเดิมหรือไม่ นาย ก มีชื่ออยู่ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ก็จะ 
ยังคงชื่อนั้นไว้หรือ เราก็รู้อยู่ว่ามาขายหรือไม่ พ่อค้าแม่ค้ารายใหม่ ที่มีความประสงค์จะเข้ามา 
ขายจริงๆนั้นก็ยังมี ตอนนี่ที่ตลาดชั่วคราวที่ยังกางเต้นท์อยู่ ก็ยังมีการปล่อยเช่ากันเดือนละ  
800 - 1200 บาท แล้วแต่ทำเล ก็น่าสงสารยิ่งค้าขายลำบากยังต้องมีการผูกขาดตรงนี้ก็ยัง 
ไม่เข้าท่าเท่าไหร่ ขอเรียนไปยังทางคณะผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องนั้น ได้ตรวจสอบ 
ด้วยนะครับว่า จะยังคงให้มีอยู่ไหม มีกฎของมันอยู่แล้วว่า ไม่มาขายภายใน 3 เดือน หรือ 1  
ปี หรืออะไร ก็จะเป็นการสละสิทธิ์ เพื่อให้ความวุ่นวายน้อยลง จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายเลย 
ก็ไม่มีหรอกคำว่า ตลาด จะต้องเข้าใจในส่วนนี้ แต่อยากจะขอให้คงความถูกต้องไว้ด้วยใน 
ส่วนนี้ ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เชิญท่านนายกครับ   
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอชี้แจงเพ่ิม 
นายกเทศมนตรี   เติมนะครับว่า แม่ค้าเราต้องคงไว้ ผู้ที่เสียภาษี และผู้ที่เสียค่าธรรมเนียมตลอด ต่อปี อันนี้เรา 
    ก็ไม่สามารทราบได้ว่าใครขาย หรือไม่ขาย หรือว่าผู้ที่มาเสียภาษี มาเสียค่าต่ออายุแท่นที่นั่ง 



๑๗ 

 
    ขายเป็นสมบัติของเขา ที่เสียภาษีไว้ตลอดๆทุกปีๆ เราจะต้องยึดตรงนี้ไว้ ไม่สามารถไปขับไล่ 

ว่า ใครขายใครไม่ขายได้ เรายึดตรงนี้นะครับ ถ้าไปยึดที่ ใครขาย ใครไม่ขาย จะเกิดความวุ่น 
วายมากขึ้นนะครับ เราจึงจะต้องยึดหลักว่า คนที่มีแท่น มีชื่อ มีการเสียภาษี ถ้าใครไม่เสีย 
ภาษี ใครไม่ต่ออายุ เราก็จะตัดสิทธิ์ทันที เราก็ได้พูดมาโดยตลอดก็คงมีสิทธิ์เหมือนเดิม ตอน 
แรกจะไม่ให้มีการสร้างนะครับ แม่ค้าไม่ยอมนะครับ ประชาคม 2-3 รอบ ก็ได้บทสรุปว่าให้ 
ทุกคนที่มีสิทธิ์อยู่ในแท่นมีสิทธิ์เหมือนเดิม เราเลือกอย่างไรก็ได้ แต่ว่าเราเลือกสิ่งที่มีปัญหา 
น้อยที่สุด อีกส่วนหนึ่งเราขอเรียนว่า เราจะพยายามตีวงจำกัดว่าให้เป็นแม่ค้าท่ีมีภูมิลำเนาใน 
เขตเทศบาลเรา ผู้มีสิทธิก็อยากให้เป็นผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลของเรา เพราะเราจะต้องให้พ่ีน้อง 
เทศบาลเรามีอาชีพ มีการค้าขายถูกต้อง ถ้ามีแต่ประชาชนนอกเขตมาเราก็ลำบากใจเหมือน 
กันนะครับ เพราะเราจะต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของพ่ีน้องในเขตเทศบาลเราก่อนนะครับ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เชิญท่านสุรพล ครับ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   กราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีครับที่ได้ให้รายละเอียดในส่วนของความ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ถูกต้องของตลาดสดครับ ก็ขอปรึกษาทางท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และ 

เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ ถึงเทศบัญญัติเกี่ยวกับเทศบัญญัติมูลฝอย ตอนนี้เราให้ท่านฟังว่า ใน 
จุดตรงข้ามบ้านผม ข้างกำแพงสาธารณสุขอำเภอเป็นจุดมี่ไม่น่าดูมากท่ีสุดในเขตเรานะครับ 
ถังขยะแตกหมด ตอนนี้ไม่ทราบว่ารถขยะเราซ่อมเสร็จแล้วหรือยังครับ เห็นว่าซ่อมนานแล้ว 
เช้ามาก็จะมีพนักงานเก็บขยะของเรา 2 คน ซ้อนรถมาจอดหน้าบ้านผม แล้วต้องไปลากถัง 
ทั้งท่ีไม่มีล้อ เพราะว่าล้อได้หลุดไปแล้ว ดูไม่ดี ตามเข้าเก็บในซอย มารวมกันเพื่อรอรถขยะมา 
เกบ็ กว่ารถขยะสายอ่ืนจะเก็บเสร็จ แล้วมาเก็บจุดนี้ ก็เลยเวลาไปถึงช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วง 
08.00 - 09.00 น. ดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ พอมาเก็บแล้วก็มีน้ำเสียหก มีขยะบางส่วน 
ตกลง แล้วไม่มีการเก็บกวาดในส่วนที่ตกลงมา อยากจะทราบว่าถังขยะเราจะต้องรอซื้อพร้อม 
กันเลยหรือถ้ามันจำเป็นในจุดนี้ ซื้อ 10-20 ใบก่อนไม่ได้เลยหรือ ในส่วนที่ผุพังก็นำไปทิ้ง ผม 
ก็บอกพนักงานรถยะแล้วว่าในส่วนที่ผุพังนั้นให้นำไปทิ้ง หรือข้ึนรถขยะไปด้วย พนักงานก็ 
บอกว่าเอาไปไม่ได้ครับ รถขยะเต็มแล้วครับ ผมก็ได้ปรึกษาเพ่ือนบ้านในบริเวณใกล้เคียงว่า  
ไม่อยากให้มีขยะในจุดนี้เลย เนื่องจากเป็นหน้าเป็นตาพอสมควร ส่วนมากจะมีประชาชนจาก 
นอกเขต หรือพ้ืนที่อ่ืน ขนมาทิ้งเป็นรถกระบะก็มี บ้านท่านรองสาโรชก็อยู่ใกล้กันก็ได้ปรึกษา 
อยากจะเสนอว่า เป็นไปได้ไหมที่จะถ้าเราจะทำประมาณว่า สมมุติว่าเวลา 08.00 น. รถขยะ 
จะมาก็ให้ประชาชนนำขยะออกมาไว้หน้าบ้านให้รถขยะมาเก็บข้ึน มีถุงดำแจกสำหรับใช้ 1  
เดือน ประชาชนก็พร้อมจะร่วมมือได้ครับ อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยน่าจะทำได้ดี ฝาก 
ในส่วนนี้ด้วยนะครับ ส่วนพนักงานที่กวาดถนน ที่ชื่อทหาร ผมก็ได้ถามว่า กวาดเวลาไหน 
บริเวณไหน ตอนเช้าเริ่มทำงาน มากวาดตรงจุดที่ทิ้งขยะก่อนได้ไหม ก่อนที่จะไปโซนที่รับผิด 
ชอบ ก็อยากให้จัดการในตรงนี้ด้วยครับ ขอเสนอความคิดเห็นเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ส่วนในเรื่องของแท่นตลาดนะครับ ผมก็ทราบว่ามีความวุ่นวายอยู่ แต่ก็มั่นใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ บริหารจัดการของทีมงานบริหารของเรา สมกับคำขวัญของอำเภอนะครับ ผมมั่นใจ 

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆแล้ว ผมขอนัดประชุมด้วยวาจาในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ในอังคารที่ 24 สิงหาคม 
2564 เวลา 09.30 น. ครับ ในส่วนสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมในวันนี้ จะให้เจ้าหน้าที่งาน
กิจการสภา จัดทำหนังสือเพ่ือเรียนเชิญเข้าประชุมครับ  

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ผมขอ
ปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   เวลา 16.20 น. 



๑๘ 

 
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 

 

         (นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์) 
                    รองประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
            ปฏิบัตหิน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล 
 


