
  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี ๒๕๖1 
คร้ังที่  2/๒๕๖1 

วันที่  28   สิงหาคม  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. นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
          5. นางสาวสุภารักษ์  บุบผโชติ                     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 6. นายวิรัช  วรรณพนม    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 7. นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 8. นายสุขสันต์  พงษ์ลิขิตพัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 9. นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 10. นางราตรี   พันธุ์ละออ                           สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

11. นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายรัฐกร  นภาภาค    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายประภาส  กิจจินดาโอภาส   นายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 
 2. นายสาโรช  สุทธิจักร    รองนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 
 3.  นางอรอนงค์  รังวิเศษ    ปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 4. นางพีรญา  อนุอัน    ผู้อ านวยการกองคลัง 
 5. นายปฏิวัติ  แปลงมาลย์   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 6. นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุตร   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 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 
 13. นางสาวปริตา  ละเวลี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
 14. นางสาวพิมนภา  ฝาปาฝา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
 15. นายอังกูร  โสภาไฮ    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
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 16. นางสาวศศิธร  สว่างแจ้ง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
 17. นางสาวยุภาพร   กดสาพรมมา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ 
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ประจ าปี  ๒๕๖1  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖1  วันท่ี  ๒8  สิงหาคม  ๒๕๖1 บัดนี้ท่ีประชุมสภาเทศบาล

ต าบลวาปีปทุมพร้อมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประวัติ  ขันชะพัฒน์  ประธานสภาเทศบาลต าบล
วาปีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม   พร้อมท้ังด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป   

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เมื่อองค์ประชุมครบตามก าหนด  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม   
ประธานสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖1  วันท่ี ๒8  สิงหาคม  ๒๕๖1  เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ส าหรับการประชุมในวันนี้  มีท่านสมาชิกยื่นหนังสือลาป่วย  1  ท่าน   คือ 

ท่านรัฐกร  นภาภาค ครับ ซึ่งจะเหลือสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  11 ท่านครับ 

1.2 เรื่อง นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  และมหาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี  ซึ่งขณะนี้ก าลังฝึกงานกับเทศบาลต าบลวาปีปทุมของเรา  ขอเข้าร่วม
ฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  ในครั้งนี้  เพื่อเป็นประสบการณ์ในการฝึกงาน 
และเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วย 

นักศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
1. นางสาวศศิธร  สว่างแจ้ง  วิชาเอก สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
2. นางสาวพิมนภา  ฝาปาฝา  วิชาเอก สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. นางสาวปริดา  ละเวลี  วิชาเอก การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน 
4. นางสาวยุภาพร  กดสาพรมมา วิชาเอก การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน 

นักศึกษาฯ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
1. นายอังกูร  โสภาไฮ  วิชาเอก การบัญชี 

1.3 เรื่อง  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมของผู้สูงอายุ  ซึ่งทางกองสวัสดิการ
สังคม ได้แจ้งว่า  วันท่ี  30  สิงหาคม 2561  จะท าพิธีเปิดโรงเรียนผู้มีอายุยืน  เวลา 
09.00 น.  ณ  โรงเรียนผู้มีอายุยืน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวาปีปทุมเดิม) 
เพราะฉะนั้นจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงเรียนผู้มีอายุยืนด้วยนะครับ 

ส่วนเรื่องการฝึกอบรมโครงการสิทธิ์ของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการนั้น  ทางกอง
สวัสดิการสังคม ฯ  แจ้งว่า  มีการจัดอบรม  จ านวน  4  รุ่น  ดังนี้ 

- รุ่นท่ี  1  วันท่ี  30-31  สิงหาคม  2561 
- รุ่นท่ี  2  วันท่ี  6-7  กันยายน  2561 
- รุ่นท่ี  3  วันท่ี  11-12  กันยายน  2561 
- รุ่นท่ี  4  วันท่ี  18-19  กันยายน  2561 

แต่ละรุ่นมีผู้เข้าร่วมอบรม  จ านวน  50  คน  รวมท้ังหมด  4  รุ่น  200  คน  
เพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม  เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้มีอายุยืน
ในครั้งนี้ด้วยนะครับ 
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ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖1  เมื่อวันท่ี  ๑5 สิงหาคม  ๒๕๖1  ขอให้ท่านสมาชิก ฯ ตรวจรายงานการ

ประชุม ฯ  หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งในท่ีประชุม  

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ขอแก้ไขรายงานการประชุมครับ  หน้าท่ี  1  ระเบียบวาระท่ี 1  ข้อ 1.2  
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ งบประมาณจากพัฒนาสังคมจังหวัดมหาสารคาม  ให้เปล่ียนเป็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  จ านวน 126,280  บาท นะครับ 
           

มติท่ีประชุม    รับรอง  

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองกระทู้ถาม  

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ๓.๑ เรื่อง การจัดซื้อรถดับเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ประธานสภาเทศบาล ฯ  ขอเชิญนายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  ผู้ยื่นกระทู้ถาม เรียนเชิญครับ 

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ทุกท่านครับ  กระผม นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุมขอถาม  

กระทู้ดังต่อไปนี้ครับ  
     ข้อ ๓.๑ เรื่อง การจัดซื้อรถดับเพลิง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ดังต่อไปนี้ครับ  

1. เรื่องการจัดซื้อรถดับเพลิงได้ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด 
2. ขั้นตอนการจัดซื้อ (วิธีการ) ได้ท าอย่างไรบ้าง 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม ตอบกระทู้ ข้อ ๓.๑ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมใคร่  
นายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม ขอตอบกระทู้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดังนี้ 

1. เร่ืองการจัดซ้ือรถดับเพลิงได้ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด 
ขณะนี้การจัดซื้อรถดับเพลิงได้ด าเนินการอยู่ในระหว่างรอหนังสืออนุมัติยกเว้นการ

จัดซื้อครุภัณฑ์นอกเหนือจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของส านักงบประมาณ  จากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม ครับ  

2. ขั้นตอนการจัดซ้ือ (วิธีการ) ได้ท าอย่างไรบ้าง 
สรุปข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 กองคลังเทศบาลต าบลวาปีปทุมได้จัดท าแผนการจัดหาพัสดุดังกล่าว 

ในช่วงเดือน ธันวาคม  2560 
ขั้นตอนท่ี 2 เทศบาลต าบลวาปีปทุมได้ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินราคา

กลาง  เมื่อวันท่ี  22  ธันวาคม  2560  เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ความ
ซับซ้อนในการก าหนดคุณสมบัติของครุภัณฑ์  ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับแต่งต้ังเป็น
กรรมการก าหนดราคากลาง  ต้องสืบค้นหาคุณสมบัติของรถดับเพลิงจากหน่วยงานอื่น และ
สืบราคาจากท้องตลาดจากผู้มีอาชีพดังกล่าว  เพื่อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ทาง
ราชการได้รับประโยชน์สูงสุด  เนื่องจากในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของส านักงบประมาณ
มิได้ก าหนดรายละเอียดส่วนต่างๆ ของรถดับเพลิงไว้ชัดเจน ก าหนดไว้แค่เพียงรถบรรทุกน้ า  
จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000  ลิตร  น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000  กิโลกรัม 
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ราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์  ก าหนดไว้เพียงแค่นี้  แต่เราก็มีความจ าเป็นที่อยากจะได้ของดี
และมีคุณภาพดี  เทศบาลต าบลวาปีปทุมจึงได้ก าหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นมา 
ตามประกาศนี้  ท้ังหมด  7  หน้า  คณะกรรมการก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ  และประกาศ
ราคากลาง  วันท่ี  17  มกราคม  2561  และประกาศราคากลาง 
  ขั้นตอนท่ี  3 ขออนุมัติด าเนินการประกาศประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิคส์  ตาม
ประกาศลงวันท่ี  29  มกราคม  2561  และก าหนดยื่นเสนอราคา  ในวันท่ี  6  กุมภาพันธ์  
2561  คณะกรรมการพิจารณาผลประกาศผู้ชนะเสนอราคา  เมื่อวันท่ี  27  กุมภาพันธ์  
2561  
  ขั้นตอนท่ี  4  หลังจากการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ปรากฏว่ามีบริษัท
ผู้เข้าร่วมการเสนอราคายื่นเรื่องอุทธรณ์คัดค้านการพิจารณาผล  เทศบาลต าบลวาปีปทุมจึงได้
ช้ีแจงข้ออุทธรณ์และร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  
เมื่อวันท่ี  15  มีนาคม  2561  ได้รับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรียน  เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2561  โดยให้เทศบาลยกเลิกประกาศและ
ทบทวนคุณลักษณะของครุภัณฑ์ใหม่ 
  ขั้นตอนท่ี  5  เทศบาลฯ ได้ยกเลิกประกาศประกวดราคา  เพื่อให้เป็นไปตามผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  เพื่อด าเนินการประกาศใหม่ 
ต่อไป  เมื่อวันท่ี  12  มิถุนายน  2561 
  ขั้นตอนท่ี  6  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ท าการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ดังกล่าวใหม่  เมื่อวันท่ี  15  มิถุนายน  2561 
  ขั้นตอนท่ี  7  การจัดซื้อครุภัณฑ์  รถบรรทุกน้ าดังกล่าวมีบางรายการท่ี
นอกเหนือจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จะต้องขออนุมัติยกเว้นต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดก่อนจึงจะสามารถด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบได้ 
  ขั้นตอนท่ี  8  เทศบาลต าบลวาปีปทุมได้ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม  ขออนุมัติยกเว้นการจัดซื้อครุภัณฑ์  นอกเหนือจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ   

ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอหนงัสืออนุมัติยกเว้นการจัดซื้อครุภัณฑ์นอกเหนือจาก
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ขอบคุณท่านนายกฯ นะครับ ท่ีช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  ของทางราชการนั้น  ซึ่งมีหลายข้ันตอนให้ท่ีประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบครับ   

 

ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  พ.ศ.๒๕๖2 
     วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
  เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖2  วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ  ต่อจากการประชุมเม่ือวันท่ี ๑5  สิงหาคม  ๒๕๖1 
เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เชิญครับ 

 

นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   

     ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ 
นั้นตามร่างเดิม  และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน 
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ตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค า 
แปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบการ
รายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ช้ีแจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามท่ี
ประธานสภาเทศบาล ฯ  สภาเทศบาลต าบลวาปีปทุมได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ในคราวการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีผ่านมา 

นายวิรัช   วรรณพนม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่ีเคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ตามท่ี 
ประธานคณะกรรมการฯ สภาแห่งนี้ ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  จ านวน  ๓  ท่าน  ประกอบด้วยนายวิรัช  วรรณพนม  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์ และนายเพิ่มศักด์ิ  จันทศิลป์  โดยให้ท าหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานต่อท่ี
ประชุมสภา 

๑. ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ 
ระหว่างวันท่ี ๑6 – 20  สิงหาคม ๒๕๖1  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

๒. ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ยื่นค าแปรญัตติ  โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้
ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงสาระส าคัญใดๆ  และให้คง 
ร่างเดิมของร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ประธานสภา
เทศบาลต าบลวาปีปทุมด าเนินการต่อไป 

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการพิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศ
ประธานสภาเทศบาล ฯ  บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  มานั้น  ท่านสมาชิกทุกท่านก็ 

คงทราบมาบ้างแล้ว  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ท่ีได้ส่งให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว   

     ล าดับต่อไปเราจะมาพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ว่าท่ีประชุมเห็นด้วยกับมติท่ี 
 ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ท่ีเสนอโดยนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุมหรือไม่  ขอให้สมาชิกทุก 
ท่านได้พิจารณาลงมติ  ท่านใดเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวาระท่ี ๒  
โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  11  เสียง   

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   ท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวาระท่ี ๒  โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

 

มติท่ีประชุม  ไม่เห็นชอบ    
- ไม่มี   

 



 

-  6  - 
 

งดออกเสียง 
- ไม่มี 

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เมื่อมติท่ีประชุมเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวาระท่ี  ๒  ผมขอพัก
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมนะครับ  และเราจะเริ่มประชุมต่อในวาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  ในเวลา  13.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุมแห่งนี้นะครับ  ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลากันด้วย
นะครับ  

 

เร่ิมประชุม     เวลา  13.00 น. 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  สืบเนื่องจากการประชุมช่วงเช้านะครับ  เราได้ลงมติในวาระท่ี  ๒  ไปแล้ว  ซึ่งมติท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ประชุมเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเริ่มการประชุม

ในวาระต่อไปเลยนะครับ  

 วาระที่  ๓  ขั้นลงมติ   
     ขอเชิญท่านเลขาฯ  ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗   
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี  ๓  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   ในล าดับต่อไป  ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็น 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  โปรดยกมือ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2  จ านวน  11  เสียง   

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2  โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  มีมติไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖2   

- ไม่มี 
งดออกเสียง  

- ไม่มี  

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  มติท่ีประชุมสรุปเป็นอันว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุมในวันท่ี  ๒8 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  สิงหาคม  ๒๕๖1  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖2  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ได้
ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง                               

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒ 
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศ

บัญญัติใดในกรณีเทศบาลต าบล  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอ
เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา...  



-  7  - 
 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น  ถ้าผู้ว่าราชการ 
จังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว...  

ท่ีประชุม    รับทราบ  
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา  ๖๒  หลังจากท่ีประชุมสภามีมติแล้วจะได้ส่ง 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  ร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายใน  ๗  วัน  

เพราะฉะนั้นผมขอฝากทางเจ้าหน้าท่ีและท่านเลขานุการสภาเทศบาล ฯ  ต้องเร่งงานให้ทัน
ต่อเวลา  เพื่อส่งให้อ าเภอ  อ าเภอจะได้ส่งต่อให้จังหวัด  และจะได้ตราเป็นเทศบัญญัติตาม
ระเบียบ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่  เชิญท่านเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ในวาระอื่นๆ  
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ กระผมขอแจ้งทางคณะผู้บริหารแจ้งพนักงานของเราให้ด้วย เพราะมีพี่น้องประชาชนของเรา

ฝากมานะครับ ให้ไปตัดหญ้าบริเวณซอยทางเข้าหน้าวัดกลางให้ด้วยนะครับ  เพราะตอนนี้
หญ้าขึ้นสูงครับ  

ผมขอเรียนถามอีก 1 เรื่องครับ  ทางท่านผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม  
ฝากเรียนถามท่านนายกฯว่าท่อท่ีเราใช้ปลูกต้นไม้ของเราท่ีวางอยู่บริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียน
อนุบาลวาปีปทุม  ว่าจะสามารถเอาออกได้ไหมครับ  เพราะขวางทางเด็กนักเรียนท่ีใช้ทางเท้า
บริเวณหน้าโรงเรียนครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงข้อเท็จจริงครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอตอบ
นายกเทศมนตรี ฯ  ค าถามท่ีท่านสมาชิกได้แจ้งมาว่าให้ไปตัดหญ้าบริเวณซอยทางเข้าวัดกลางนั้น  ผมจะแจ้ง 

พนักงานของเราให้ไปตัดหญ้าให้นะครับ  และผมก็ขอขอบคุณทางท่านสมาชิกฯ ด้วยนะครับ
ท่ีท่านได้ประสานงานกับชาวบ้านในชุมชน  ผมอยากให้เป็นแบบนี้ครับ  คืออยากจะเห็นเป็น
ภาพแบบนี้ครับ  คือพวกเราทุกคน  ทุกท่านท่ีอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและเป็นตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชนช่วยกันประสานงานกับชาวบ้านว่าตรงไหนไม่ดี   อยากให้มีการแก้ไขปรับปรุง
อย่างไร   มีปัญหาอย่างไร  อยากให้ทางเทศบาลฯ ช่วยเหลือในด้านใดบ้าง  ไม่จ าเป็นจะต้อง
มาเรียนในสภาเทศบาลฯ อย่างเดียว  แต่ท่านสามารถแจ้งทางเทศบาลได้ตลอดเวลาเลยนะ
ครับ สามารถแจ้งได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางส่ือออนไลน์ หรือทางสายด่วน  ซึ่งเทศบาลฯ
ของเรามีเจ้าหน้าท่ีเข้าเวรยาม อยู่ตลอด  24  ช่ัวโมง  หรือจะแจ้งมายังพนักงานเทศบาล
หรือว่าทางผู้อ านวยการกองแต่ละกองได้เลยนะครับ  เทศบาลต าบลวาปีปทุมของเราพร้อมท่ี
จะบริการและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราอยู่แล้วครับ 
 ในส่วนเรื่องของท่อท่ีใช้ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมนั้น  ผมไม่
แน่ใจว่าเป็นของทางโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม  หรือเป็นของทางเทศบาลฯ เรานะครับ  ถ้า
เป็นของเทศบาลฯ เราสามารถรื้อออกได้เลยนะครับ  ผมก็ว่าจะรื้อหลายครั้งแล้ว  เพราะว่า
ต้นไม้แห้งเห่ียว และเฉาตายดูแล้วไม่สวยงาม  ซึ่งผมว่าจะรื้อออกและหาต้นไม้ท่ีทนทาน 
 




