
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  ๒๕64 

ครั้งที่  2 / ๒๕64 
วันที่   24    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  เปลวเฟ่ือง   พนักงานจ้างเหมา 

 
 
 



๒ 
 
เปิดประชุม  10.00 น. 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมสมัยสามัญ  สมัย 
เลขานุการสภาเทศบาล ที่ 2  ประจำปี  ๒๕๖4  ครั้งที่ ๒/๒๕๖4  วันที่  ๒4  สิงหาคม  ๒๕๖4 บัดนี้ที่ประชุมสภา

เทศบาลตำบลวาปีปทุมพร้อมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ประธานสภา
เทศบาลตำบลวาปีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม   พร้อมทั้ง
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  เมื่อองค์ประชุมครบตามกำหนด  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
ประธานสภาเทศบาล วาปีปทุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๒/๒๕๖4  วันที่  24  สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา 

๑๐.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖4  เมื่อวันที่  ๑3  สิงหาคม  ๒๕๖4  ขอให้ท่านสมาชิก ฯ ตรวจ

รายงานการประชุม ฯ  หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งในที่ประชุม / ( หากไม่มีข้อแก้ไข
เพ่ิมเติมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖4  เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  ๒๕๖4 ) 

นายนรินทร์  สัจจวาณิขย์  เชิญท่าน ประวัติ ขันชะพัฒน์ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ดูในหน้าที่ 9 บรรทัดที่ 1,2,3, ให้ท่านประธานแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือฝ่ายเลขา การวาง 
    บรรทัดจะไม่ตรงกัน จะเห็นได้ว่า ท่านไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ จะเชิญท่านเพ่ิมศักดิ์ แต่เป็น 
    ท่านอรอนงค์ เป็นคนกล่าวนะครับ ขอให้แก้ไขตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิขย์  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมครับ 
มติที่ประชุม    - รับรอง - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  
- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 
     วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
  เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖5  วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ  ต่อจากการประชุมเมื่อวันที่ ๑3  สิงหาคม  2564 
เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เชิญครับ 

นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภา ฯ   พ.ศ.๒๕๔๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   
     ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง 
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ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน 
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบการ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายนรินทร์  สัจจวาณิขย์   ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ในคราวการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  
ประธานคณะกรรมการฯ ตามที่สภาแห่งนี้ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  จำนวน  4  ท่าน  ประกอบด้วยนายประวัติ  ขันชะพัฒน์ 
นางราตรี  ภูมาศ นายเพ่ิมศักดิ์  จันทศิลป์ และนายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  โดยให้ทำหน้าที่
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานต่อที่
ประชุมสภา 

๑. ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ 
ระหว่างวันที่ 16 – 18  สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

๒. ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ  โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้
ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญใดๆ  และให้คง 
ร่างเดิมของร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ประธานสภา
เทศบาลตำบลวาปีปทุมดำเนินการต่อไป 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการพิจารณาคำแปร 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  มานั้น   

ท่านสมาชิกทุกท่านก็คงทราบมาบ้างแล้ว  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว   

     ลำดับต่อไปเราจะมาพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ที่เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมหรือไม่  ขอให้สมาชิกทุก 
ท่านได้พิจารณาลงมติ  ท่านใดเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวาระที่ ๒  
โปรดยกมือครับ 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เห็นชอบ 12 เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวาระท่ี ๒  โปรดยก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  มือครับ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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สรุปมติที่ประชุม(เลขาฯ)  เห็นชอบ 12 เสียง   

ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -   
งดออกเสียง - ไม่มี - 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวาระท่ี ๒  เข้าสู่วาระ 
ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเลยนะครับ 
  วาระท่ี  ๓  ขั้นลงมติ   
    ขอเชิญท่านเลขาฯ  ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภา ฯ   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  ๓  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ในลำดับต่อไป  ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล ฯ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ให้ตราเป็น

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  โปรดยกมือ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ พ.ศ.๒๕๖5  เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง   
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 และไม่ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  โปรดยกมือ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  มีมติไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ พ.ศ.๒๕๖5  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี -   
สรุปมติที่ประชุม(เลขาฯ)  เห็นชอบ 11 เสียง   

ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -   
งดออกเสียง 1 เสียง 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มติที่ประชุมสรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมในวันที่  24 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สิงหาคม  ๒๕๖4  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖5  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ได้
ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)   
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ พ.ศ.๒๕๕๒  

มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศ
บัญญัติใดในกรณีเทศบาลตำบล  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอ
เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา...  

  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น  ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว... 

ที่ประชุม    รับทราบ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา  ๖๒  หลังจากท่ีประชุมสภามีมติแล้วจะได้ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  ส่งไปยังนายอำเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายใน  ๗  วัน เพราะฉะนั้น 

เจ้าหน้าที่และท่านเลขาฯ  ต้องเร่งงานให้ทันต่อเวลา  เพ่ือส่งให้อำเภอ  อำเภอจะได้ส่งต่อให้
จังหวัด  จะได้ตราเป็นเทศบัญญัติตามระเบียบ ต่อไป 



๕ 
 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  4.2 พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง  การ  
ประธานสภาเทศบาล ฯ จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...............   
  เชิญท่านเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่ 14)  พ.ศ.2562   
  มาตรา  60  “เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายใน

กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑)  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(2)  เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ 
ในเทศบัญญัตินี้  จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้  แต่ห้ามมิให้

กำหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท” 
มาตรา 61 “เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ กิจการใดที่เทศบาลมี

รายได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระทำตามอำนาจหน้าที่ จะไม่ตราเป็นเทศบัญญัติก็ได้” 
  มาตรา ๖๓ “นอกจากท่ีได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนเทศบัญญัตินั้น 
ให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน 
ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับได้ 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม”   

มาตรา  63  “ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด
ค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ เงื่อนไข  และไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา  64  “บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้
ของราชการส่วนท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 

ข้อ 45  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ” 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กระผมขอชี้แจงรายละเอียด  เรื่อง การพิจารณาพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปี

ปทุม  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...............   
  ตามท่ีเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ได้ดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาล  
 ตำบลวาปีปทุม  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ......... ซึ่งสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมได้

พิจารณาเห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  
ประจำปี 2564  ครั้งที่  1/2564  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2564  และได้ดำเนินการส่ง
ร่างเทศบัญญัติฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเห็นชอบ    จังหวัดมหาสารคามพิจารณา
แล้วเห็นว่า  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยทั่วไป  ไม่เป็นไปตามค่าธรรมเนียมค่าบริการท้ายพระราชบัญญัติรักษาความ



๖ 
 

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2560 จึงส่งร่างเทศ
บัญญัติฯ คนืให้กับเทศบาลตำบลวาปีปทุมและให้สภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมพิจารณาใหม่ 

สภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ได้มีมติไม่เห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลวาปีปทุม  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.......... เทศบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอันตก
ไป  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  สมัยสามัญสมัยที่  2  ประจำปี  2564  
ครั้งที่  1/2564  วันที่  13  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น. เทศบาลตำบลวาปีปทุม
จึงได้ดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ
.............ข้ึนใหม่โดยแก้ไขเปล่ียนแปลงตามเหตุผลท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอแนะมา นั้น 

คณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม มิมติเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าว ในคราวประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติฯ ครั้งที่ 2/2654  เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุมเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
ประธานสภาเทศบาลฯ พ.ศ.2547  ข้อ  45  ผมขอเรียนที่ปรึกษาที่ประชุมว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลวาปีปทุม  เป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่  
  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เป็นสาม

วาระรวดเดียว  โปรดยกมือครับ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เห็นชอบ  จำนวน 12 เสียง    
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เป็นสามวาระรวดเดียว  โปรดยกมือครับ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ไม่เห็นชอบ  จำนวน – ไม่มี - 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
สรุปมติที่ประชุม(เลขาฯ)  เห็นชอบ 12 เสียง   

ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -   
งดออกเสียง - ไม่มี - 

  สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม เป็น
สามวาระรวดเดียว   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  เข้าสู่  วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ      
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านเลขาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2547 
  ข้อ  47 “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 

  ข้อ  48 “ในกรณีท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้ง
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มติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภา
ท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณี
องค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่
วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

  ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการ 

  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรค
หนึ่งให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามตามลำดับ 

  ข้อ  49  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  จะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติ
อาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้”  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุมชี้แจงหลักการและเหตุผลร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การพิจารณาพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...... ต่อสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เชิญครับ 
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กระผมขอเสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง  การ 

จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...............    
  หลักการ 
  ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ......... 
  เหตุผล 
  โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของประชาชน  การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและ
ป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค  และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน  
และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีข้ันตอนการ
ดำเนินการหลายขั้นตอน  ตั้งแต่การเก็บ  ขน  กำจัด  หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป  สมควรกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป  หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำเก็บ  ขน  
กำจัด  หรือหาประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยทั่วไป  โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ  ขน  
หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  กำจัดหรือหาประโยชน์จากการจัดการมูล
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ฝอยทั่วไป  โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  จึงตรา
เทศบัญญัตินี้  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านเพ่ิมศักดิค์รับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ตามท่ีท่านนายกได้เสนอร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย 

ทั่วไป พ.ศ.......... จะมีเคสตัวอย่างในช่วงปีที่ผ่านมา จะมีประชาชนจากนอกเขตพ้ืนที่เทศบาล  
เอาขยะมาทิ้งในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม “ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สา  
ธารณะและสถานสาธารณะ นอกจากถ่าย เท ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่เทศบาลจัดไว้ให้”  
ผมอยากให้เพ่ิม บทกำหนดโทษ ในหมวด 7 อยากให้เพ่ิมบทกำหนดโทษ เป็น “ไม่เกินหนึ่ง 
พันบาท” 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านไพโรจน์ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตเสริมท่านเพ่ิมศักดิ์ ในกรณีที่มีประชาชนนอกเขตพ้ืนที่เทศบาล นำขยะเข้ามา 

ทิ้งในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม ผมได้รับฟังปัญหานี้จากประชาชนในชุมชนสำโรง ขอ 
อนุญาตเอ่ยชื่อ บริเวณหน้าบ้านคุณครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย มีประชาชนนอกเขตนำขยะมา 
ทิ้งบริเวณนี้ประจำ ท่านได้มาถามผมว่าจะแก้ไขอย่างไร ผมก็เลยเสนอท่านคุณครูไปว่าเดี๋ยว 
นี้จะมโีครงการถนนปลอดถังขยะ ให้ร้านป้ายเขียนข้อความว่า บ้านหลังนี้เข้าร่วมโครงการ 
ปลอดถังขยะ เทศบาลตำบลวาปีปทุม และก็อยากเสริมอีกว่า เหมือนท่านเพ่ิมศักดิ์ว่า ถ้าใคร 
ฝ่าฝืนปรับ เพราะว่าผม ก็ได้ยินท่านอรอนงค์แจ้งว่าเราจะรณรงค์ลดถังขยะ ผมก็เลยให้แนว 
ความคิดไปผลปรากฏว่าแก้ได้ผลครับ ผมก็ฝากเป็นแนวทาง ในที่ประชุมด้วยขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านสุรพลครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านครับ ผมนายสุรพล ศิริสุนทรกุล ขอเสนอต่อเนื่องจากท่านเพ่ิมศักดิ์ และท่านรองไพโรจน์ 
    ครับ ในส่วนของประชาชนนอกเขตนำขยะมาทิ้งภายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม ไม่ว่าจะมี 

ถังหรือไม่มีถังคิดจะเอาลงตรงไหนก็เอาลง ประชาชนในเขตเทศบาลถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้  
ส่วนมากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน จากนอกเขต แถวหน้าบ้านผมเองก็มีเหมือนกัน อยาก 
จะทราบว่า ถ้าเราบังคับใช้เทศบัญญัติในส่วนของการปรับ เราจะมีมาตรการไหนที่จะปรับได้ 
สัก 2-3 เคสตัวอย่าง ทิ้งก็ทิ้งกันไป แต่เรื่องการบังคับใช้เทสบัญญัติตรงนี้เราจะมีมาตรการ 
อย่างไรในการบังคับใช้เทสบัญญัตินี้ ทิ้งกันไม่เป็นที่ เรามีพนักงานทำความสะอาดประจำอยู่ 
แล้ว แต่ก็สู้คนมักง่ายที่นำขยะมาท้ิงไม่ได้ ก็อยากจะเรียนถามทางคณะผู้บริหารว่า เราจะมี 
มาตรการใด ในการบังคับใช้ หรือปรับ คนที่ไม่ปฏิบัติตามบทกำหนดทาของเทศบัญญัตินี้  
ขอบคุณครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ต่อไปเข้าสู่  
ประธานสภาเทศบาลฯ ขั้นตอนการรับหลักการ  สมาชิกท่านใดรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  

เรื่อง   การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...............   โปรดยกมือครับ   
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  รับหลักการ  จำนวน 12 เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ      
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง    
ประธานสภาเทศบาลฯ การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...............   โปรดยกมือครับ   
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นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ไม่รับหลักการ  - ไม่มี - 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   
สรุปมติที่ประชุม(เลขาฯ)  รับหลักการ 12 เสียง   

ไม่รับหลักการ - ไม่มี -   
งดออกเสียง - ไม่มี - 

  สรุป  ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง  การ
จัดการมูลฝอยทั่วไป  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ต่อไปเข้าสู่  วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตต ิ   
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญท่านเลขานุการชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภาเทศบาลฯ พ.ศ.2547 
  ข้อ  51  “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าเป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น” 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธานสภาเทศบาลฯ พ.ศ.2547  ข้อ  45  วรรคท้าย  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  

โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตตินั้น  ผมซึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม  ขอปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการสภาฯ  เป็น
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ในการแปรญัตติครั้งนี้  

  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป  
มีท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติ  ขอเชิญครับ   

   เมื่อไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ  ผมขอมติที่ประชุม  
    -  สมาชิกท่านใด  เห็นควรยืนตามร่างเดิม  โปรดยกมือครับ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เห็นควรยืนตามร่างเดิม  จำนวน 12 เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์ -  สมาชิกท่านใด  เห็นควรแก้ไขตามคำแปรญัตติ  โปรดยกมือครับ   
ประธานสภาเทศบาลฯ   



๑๐ 
 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เห็นควรแก้ไขตามคำแปรญัตติ  - ไม่มี - 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
สรุปมติที่ประชุม(เลขาฯ)  เห็นควรยืนตามร่างเดิม 12 เสียง   

เห็นควรแก้ไขตามคำแปรญัตติ - ไม่มี -   
งดออกเสียง -ไม่มี- 

    สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นควรยืนตามร่างเดิม 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ต่อไปเข้าสู่  วาระท่ี  3  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภาเทศบาลฯ พ.ศ.2547 

ข้อ  42 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาในวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
หรือไม่” 

ข้อ 53 “ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตาม
ความในข้อ  47  หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ  52  ให้ถือว่าร่าง
ข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป  เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตาม
วรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก  เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้
เปลี่ยนแปลงไป 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่นด้วย
โดยอนุโลม”  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง  การจัดการมูล  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ฝอยทั่วไป  พ.ศ........... 

-  สมาชิกท่านใด  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง  
การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ..............โปรดยกมือครับ 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง  การจัดการ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ มูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ..............  จำนวน 12 เสียง 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   -  สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาลฯ  วาปีปทุม  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป  โปรดยกมือครับ 
นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง  การจัดการ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ มูลฝอยท่ัวไป  พ.ศ....................  จำนวน -ไม่มี- 
สรุปมติที่ประชุม(เลขาฯ)  เห็นชอบ 12 เสียง   

ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-   
งดออกเสียง -ไม่มี- 

 สรุป  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม  เรื่อง  
การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ...........   

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  
ประธานสภาเทศบาลฯ 14) พ.ศ.2562  มาตรา  62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับ

ร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลตำบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง
นายอำเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 



๑๑ 
 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   ขอเชิญร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนฉุกเฉิน 
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสที่ 20  

สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส จึงเรียนมา 
เพ่ือทราบครับ 

     มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  เชิญท่านสุรพลครับ  
นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในจุดที่มีปัญหาที่มีประชาชนนอกเขตนำขยะมาทิ้ง  

การปรับผมไม่เข้าใจว่ามีมาตราการอย่างไร ในครั้งแรกจะเป็นการตักเตือน หรือปรับเป็น
จำนวนเงินที่ยังไม่มาก ครั้งที่สองถ้ามีการกระทำผิดซ้ำอีกก็จะปรับมากข้ึน ครั้งที่สามให้มี
มาตราการลงโทษเข้มขึ้นอีก ถ้าเราไม่มีกล้องวงจรปิดในส่วนที่ประชาชนนอกเขตเอาขยะมา
ทิ้ง ก็ลำบากเหมือนกันนะครับในการประกอบหลักฐานการปรับ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของเราออก 
สำรวจก็อาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบางนะครับ ก็ขอเสนอในส่วนของตรงนี้เพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม สมาชิกท่ีได้นำเสนอสิ่งดีๆนะครับ ในส่วนของกล้องวงจรปิด เราจะติดตั้งในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 เพ่ิมอีก 16 จุด ที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว น่าจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในเรื่อง 
สถานที่ตั้ง ว่าจุดใดบ้าง เช่นจุดที่สมาชิกได้เสนอแนะมา จุดใดที่มีปัญหาประชาชนไปท้ิงขยะ 
ส่วนในเรื่องการปรับ จะมีอยู่ใน พ.ร.บ.ขยะมูลฝอย ที่ระบุไว้ว่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตาม 
ข้อกล่าวหา ตามบทกำหนดโทษ เราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาใน พ.ร.บ.ใหญ่ เราไม่จำเป็นต้อง 
มาปรับเพิ่มลงในส่วนนี้ก็ได้ เราสามารถใช้ได้เลยครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีทา่นใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  เชิญท่านเพ่ิมศักดิค์รับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอเรื่องท่ี 1 เรื่องถนนเส้นชลประทาน เนื่องจากผมได้ดูข่าวช่องเวิร์คพอย เมื่อวันที่ 23  
    สิงหาคม 2564 เรื่องเก่ียวกับถนนชำรุด ถ้าหากกรมชลประทานไม่มีงบประมารในการจัดทำ  

เราสามารถขอทำกิจการนอกเขตได้หรือไม่ หากทำไม่ได้ เราทำหนังสือไปร้องต่อผู้ว่าราชการ 
จังหวัด และสำนึกนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ จึงอยากให้เทศบาล ดำเนินการช่วยเหลือประชา 
ชนตามคำร้องเรียนครับ 
 เรื่องท่ี 2 การช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยการแจกถุงยังชีพ 
อยากจะให้เปลี่ยนเป็นเงินสด เพราะเนื่องจากว่ากลุ่มเปราะบาง จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
เพ่ือใช้ในการกดเครื่องอุปโภคบริโภคอยู่แล้ว การมอบเป็นเงินสดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือ 
จะได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าสาธารณูปโภค และให้ค่าอาหารของผู้ที่กักตัวตามคำสั่ง 
ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม มื้อละ 50 บาท 3 มื้อ ต่อ 1 วัน แทนการให้ถุงยังชีพจะดีไหมใน 
ส่วนนี้ครับ 
 เรื่องท่ี 3 เนื่องจากเปิดเจอข้อความใน Facebook ของคุณ “ต่อ วาปี” ใจความว่า 
ผู้ใดสนใจที่จะจองล็อคตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม ให้เข้าลิงค์ เพ่ือติดต่อกับท่าน รอง 
ปลัดนุกูล ฝอยทอง โดยตรง ในเรื่องนี้นั้นผมอยากให้สมาชิกสภาได้ทราบ เพ่ือจะได้ตอบเป็น 
แนวทางเดียวกันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ  
 เรื่องท่ี 4 ผมได้เปิดอ่านรายงานการประชุม ยังมีในส่วนที่ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ ค่า 
พัฒนาระบบของทาง สสส. จำนวน 72,000 บาทนั้น ไม่ทราบว่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไร ส่วน 
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ใดบ้างในจำนวนเงินดังกล่าว ผมมีเรื่องนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านอรอนงค์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางอรอนงค์  รังวิเศษ   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการในตำแหน่ง ท่าน ขออนุญาตตอบในส่วนของ เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ สสส จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลซึ่ง 
ปลัดเทศบาลตำบลวาปีปทุม ซึ่งเป็นค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้จัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล พ้ืนที่ควบคุมความ 

เสี่ยงในเรื่องของโรคระบาด โควิด - 19 เกี่ยวกับการประชุมคณะทำงานในส่วนของอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งกำหนดไว้จะมีการประชุมประมาณ 6 ครั้ง ในส่วนนี้จะไม่ทำการเบิกนะ 
คะ เพราะคณะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของเราเองที่ดำเนินการ จึงคาดว่าจะปรับแผนเป็นการ 
ทำนวัตรกรรมควบคุมความเสี่ยงในส่วนที่วางแผนไว้ ก็ขอนำเรียนให้ท่านรับทราบไว้เพียง 
เท่านี้ขอบคุณค่ะ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เรื่องตลาดสดนะครับ ตอนนี้เรากำลังจัดระเบียบให้แม่ค้ารายเก่า โดยการให้สิทธิคนเก่าก่อน 

นะครับ เพราะว่าเราได้ทำประชาชนคมก่อนที่จะสร้างตอนแรก แม่ค้าไม่อยากจะให้สร้าง 
เพราะกลัวว่าจะไม่ได้ที่เดิม เราจึงได้รับปากจากแม่ค้าว่ารายเก่าจะได้ตามล็อคเดิม ตอนนี้อยู่ 
ในขั้นตอนจัดระเบียบ แม่ค้ารายเก่าลงตัวก่อน หากมีท่ีเหลือจึงจะจัดการทีหลัง จัดมาเป็น 
เดือนแล้วครับ แต่ยังไม่ลงตัว ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ส่วนหนึ่ง ใกล้จะเสร็จแล้วครับน่าจะจัดการ 
ปัญหาส่วนที่เหลือได้เร็วๆ ส่วนที่เหลือจะบริหารจัดการในลำดับต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญคุณนุกูลครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายนุกูล  ฝอยทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
รองปลัดเทศบาล   ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของท่านนายกได้มอบหมายให้ดำเนินการเก่ียวกับตลาดสด กลุ่ม 

ไลน์ที่ส่งลิงค์เพ่ือให้ผู้สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดสด ว่าจะติดต่อประสานงาน 
ว่าอย่างไร และมีคำถามอะไรสามารถส่งคำถามได้ในกลุ่มนี้ จะได้ไม่ต้องไปดราม่าที่อ่ืน ให้ส่ง 
คำถามได้ในกลุ่มนี้เลย อันไหนเราสามารถตอบได้และปัญหาได้ เราก็ตอบได้ในกลุ่มเลย มี 
ประกาศหรือกิจกรรมอะไรก็จะส่งประสานงานในกลุ่มนี้เลย พยายามเชิญชวนให้แม่ค้าเราเข้า 
การที่ท่านนายกได้วางแนวทางให้ผมบริหารจัดการตลาด ขออนุญาตเล่าให้ที่ประชุมสภาฟัง 
ว่า เราคัดแม่ค้าที่เสียภาษีมาจัดเป็นกลุ่ม ปัญหาก็คือ ด้านหน้าลดลงด้านหลังไม่มี แท่นยาว 
จาก 13 ล็อค เป็น 15 ล็อคนี่คือปัญหาที่เกิดข้ึน ใครที่อยู่หัวแถว หัวล็อค ก็จัดให้ลงก่อน 
หลังจากนั้นไล่ไปตามลำดับ ล็อคไหนไม่พอก็ดันข้ึนข้าง ส่วนมากล็อคด้านในจะไม่ค่อยมี 
ปัญหา เพราะส่าจำนวนล็อคเพ่ิมข้ึนมา 2 ล็อค จะมีปัญหาแถวด้านหลัง ล็อคหาย วันนั้นท่าน 
รองนายก ท่านปลัด ได้ลงพื้นที่พร้อมกัน แม่ค้าจำนวน 24 ราย ก็ยังอยู่ที่เดิม ประมาณ 22  
รายที่ได้อยู่ที่เดิม ตีล็อคแคบลงก็เอา ด้านหน้าซ้ายมือ เดิมมี 5 ล็อค เราจัดได้แค่ 4 ล็อค  
แม่ค้าเลยตกลงกันใหม่ รายแรกขอแค่ 85 เซนติเมตร หลังจากนั้นมาหารเหลือ 1.30 เมตร   
อีกส่วนมือด้านขวามือ ติดฝั่งด้านออมสิน ชื่อเสริมศักดิ์ ที่ขายปลา ก็มีปัญหาว่าอยากจะขอ 
ด้านหน้าให้เป็นสองแถว ผมก็ให้ด้านหลังต่อ ไม่ได้ใหญ่มาก พอขอด้านหน้าอย่างเดียว ขอ 
ด้านหน้า ให้ด้านหน้า แม่ค้าขอแบ่งหารคนออกอีก ผมจะให้คุยกนเอง ไม่ตัดสินใจให้  ลอง 
แบ่งเป็นคนละ 1.3 เมตร จะได้คนละ 2 ล็อค ล็อคด้านหลังก็เลยจะเป็นล็อคว่างติดกำแพง 
ก็พยายามขอให้ผมให้ จุดนี้จะไม่มีคนอยู่อีกแล้วเพราะอยู่ด้านหลังของแท่น แล้วด้านหลังร้าน 
ขายยาจะเป็น โซนขายผัก แม่ค้าก็ขอเปลี่ยนล็อค ก็เปิดดอกาสให้ล็อคนี้ก่อนและได้เลือกไป 



๑๓ 
 

แล้วเหลืออีกประมาณ 2 รายที่ยังอยู่ท่ีเดิม นอกนั้นขอย้ายออกไปอยู่ที่อ่ืนแล้ว ยังมีบ้างที่ 
อยากสลับล็อค เพราะว่าล็อคเราขยายขึ้น ก็มีบางท่ีไม่พอใจทำไมที่เคยอาศัยกันอยู่ก็ขยายกัน 
ออกไป ก็มีมาคุยกัน ตอนนี้ก็ให้ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นี้ ให้เคลียร์กันให้หมด ให้ 
เรียบร้อย ตอนนี้เริ่มจะนิ่งแล้ว ก็รอแค่ว่าเราจะมีแนวทางในการจัดแบบไหนอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ 
ท่านนายก ก็ได้ขอโอนงบประมาณเพ่ือที่จะได้ปรับปรุงต่อเติม สิ่งที่วางแบบ และรางระบาย 
น้ำอีก ตอนนี้กงช่างกำลังเร่ง เมื่อเช้าก็ได้ทำเรื่องขอโอนงงบประมาณ เพ่ือจะให้กองช่าง ช่วย 
ในการปรับปรุงเพ่ือให้แล้วเสร็จแม่ค้าเข้า ในส่วนของล็อค จะเปลี่ยนชื่อเป็นโซน B แยกประ 
เภทจะได้ไม่ต้องสับสน จะติดชื่อล็อคใหม่ให้ แต่ชื่อเจ้าของล็อคก็ทำเป็นชื่อเดิม ขออนุญาตชี้ 
แจ้งเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  เชิญท่านเพ่ิมศักดิค์รับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายกฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องท่ี 1 ในส่วนเรื่องของตลาด แม่ค้าเสนอผมว่า ก่อนที่จะเซนสัญญาเข้าตลาดข้อให้เพิ่ม 

ข้อตกลงว่าห้ามทำรั้วกันเพราะว่าถ้าด้านนอกทำ ด้านในจะขายของไม่ได้ 
ส่วนเรื่องท่ี 2 อยากฝากไปถึงท่านคณะผู้บริหารในส่วนของถนน ฝั่งเทศบาล ตรง

ข้าม ธกส.ช่วยดำเนินการปรับผิวถนนให้เรียบด้วยครับ เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การ
สัญจรของประชาชนจะไม่สะดวก 

ส่วนเรื่องท่ี 3 ผมไปดูถนนบุญพิทักษ์ หรือถนนหลังเมรุวัดโสมนัสประดิษฐ์ช่วงที่เรา 
จัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งแรก ผมได้คุยกับท่านประธานชุมชน ท่านได้เสนอว่าอยากให้ระบายน้ำ 
ไปลงที่สระของทางวัดเพ่ือในน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้มีการคุยกับสมาชิกหลายๆท่าน  
เราก็มีการได้พูดคุยกับสมาชิกหลายๆท่าน การที่เราจะไปคุยเราก็ได้คุยกับประชาชนในพื้นที่ 
และได้ถามทางวัดด้วย เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้ไปลงที่แยกสุนิสา ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  เชิญท่านสุรนิตย์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายสุรนิตย์  ปัตตานี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ก็ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับปัญหาหลายเรื่อง หลาย 

โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการที่ผมจะกล่าวถึง ได้นำเข้าปรึกษากับทางคณะผู้บริหารเรียบร้อย 
แล้ว และได้รับทราบปัญหาและจัดทำเป็นโครงการแล้วในส่วนหนึ่ง ซึ่งโครงการที่ผมจะกล่าว 
วันนี้มี 5 โครงการ 

1. บริเวณสระหนองแคนจะมีท่าน้ำอยู่แล้ว แต่มีการชำรุด ผุพังแล้ว อยากให้จัดทำ
ใหม่ 

2. ผิวจราจรเกิดการชำรุดเสียหายซอยเจ้หลี 
3. ปรับพื้นผิวคอนกรีตเส้นหลังเมรุ จากแยกพิมาณเมฆินถึงแยกร้านสุนิสา จากก

ท่าน สท.เพิ่มศักดิ์ 
4. ขยายระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จากหน้าบ้านท่าน สท.ทองมาก ไปยังแยกถนนบุญ 

พิทักษ ์จากท่าน สท.เพิ่มศักดิ์  
 5. ร่องระบายน้ำเส้นเลยร้านข้าวแกงปันสุขไป 
 เป็น 5 โครงการที่ทางคณะผู้บริหารได้ทราบจะนำเข้าสู่แผนพัฒนา 5 ปีนะครับ ต้อง 
ขอบพระคุณทางท่านบริหารด้วยนะครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านไพโรจน์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
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นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ
รองประธานสภาเทศบาล  ผมอยากเสนอปัญหาที่ได้รับแจ้งจากประชาชนนะครับ เป็นปัญหาที่เราได้มการตราลงเทศ 

บัญญัติเมื่อปีที่ แล้ว คือปัญหาของมูลฝอยนะครับ ตามที่ได้ฟังท่านนายกนำเสนอหลักการ 
และเหตุผลเกีย่วกับการจัดการมูลฝอย ข้อความว่า “โดยให้จัดการมูลฝอยทั่วไป ให้เหมาะสม  
ถูกสุขลักษณะ ป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาณต่อประ 
ชาชน และไม่ก่อเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไปมีขั้นตอนดำเนินการตั้ง 
แต่การเก็บขน กำจัด” ก่อนที่ผมจะถามเรื่องนี้ ผมขอทราบว่ารถจัดเก็บขยะของเราที่ใช้งาน 
ได้มีก่ีคันครับ 

นายนุกูล  ฝอยทอง  มี 2 คัน ซ่อม 1 คันครับ  
รองปลัดเทศบาล 
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   ซ่อม 1 คันใช่ไหมครับ ผมขออนุญาตให้ท่านสมาชิกดูเล่มเทศบัญญัติ เรื่องการจัด 
รองประธานสภาเทศบาล  การมูลฝอยทั่วไปนะครับ หมวดการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ข้อที่ 20 หน้าที่ 4 “การเก็บ 
    มูลฝอยทั่วไปบรรจุไว้ในอุปกรณ์ หรือยานพาหนะ ซึ่งกันน้ำและปิดอย่างมิดชิด รวมทั้งจัดการ 
    ป้องกันไม่ให้มูลฝอยทั่วไป หรือน้ำ หรือสิ่งอ่ืนเกิดจากมูลฝอย ตกหล่นรั่วไหลออกจากยานพา 

หนะนั้นๆ ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้มีผลต่อการจราจร หรือสุขภาพ 
อนามัย หรือคุณภาพฃีวิตของประชาชน” ผมมองมาท่ีรถขยะของเทศบาลเรา จะมีน้ำ เกิด 
กลิ่นเหม็น ไม่เข้ากับหลักการและเหตุผลที่ท่านได้กล่าวมา แต่เราได้รับและตราเป็นเทศบัญ 
ญัติแล้ว ผมขอเสนอแก้ไขคือ การที่ไม่ให้น้ำหรือน้ำกลิ่นเหม็น หรือขยะที่จะส่งผลให้เกิดผล 
กระทบต่อการจราจร หรือสุขภาพอนามัย หรือคุณภาพฃีวิตของประชาชน ทีผ่มพูดมาท้ัง 
หมด อยากจะเสนอให้ ซ้ือรถขยะเพ่ิมอีกสัก 1 คันครับ ขอบคุณครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เรื่องของรถขยะ ขอเรียนที่ประชุมนะครับว่า เราได้งบประมาณจากโครงการอุดหนุนเฉพาะ 

กิจมาซ้ือรถขยะเพ่ิมอีก 1 คัน เดิมเรามีอยู่แล้ว 3 คัน ต่อไปจะเป็น 4 คันครับ แต่ว่าขณะนี้ 
เรายังซื้อไม่ได้ บริษัทผู้รับเหมาร้องเรียนกันอยู่ ร้องกันไป ร้องกันมา เราทำประกาศ 6 เดือน 
แล้วนะครับ แต่ยังซื้อไม่ได้ ตอนนี้กำลังส่งรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ไปยังกรมบัญชีกลางอยู่ 
กรมบัญชีกลางก็ยังไม่ตอบกลับมานะครับว่าจะให้เราดำเนินการอย่างไรต่อไป อยากเรียนว่า 
เราได้แน่นอนครับรถ แต่ไม่รู้จะได้ซื้อตอนไหน กรมบัญชีกลางจะตอบมาว่าอย่างไร ให้เราซื้อ 
ได้หรือยัง ขั้นตอนสุดท้ายเราได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งรถให้เรา แต่เราทำสัญญา 
ไม่ได้ เพราะว่าเขาร้องเรียนกันอยู่ ก็เลยต้องชะลอออกไปก่อนนะครับ 

ส่วนเรื่องน้ำ เราก็เจอปัญหามาโดยตลอด กราบเรียนว่า ปัญหาน้ำไม่ใช่ปัญหาจาก
อ่ืนใด เกิดจากคนขับรถของเราเอง ผมได้ไปดูแล้วดูอีกที่ชาวบ้านร้องเรียนมาเรื่องน้ำ รถขยะ 

    เวลาเก็บขยะมา ถ้าเป็นขยะเปียก หรือฤดูฝนทำให้ขยะเปียก เวลาเก็บข้ึนรถ รถจะอัดเข้า ทำ 
ให้มีน้ำมาก ถ้าช่วงไหนที่ไม่มี ถ้าช่วงไหนไม่มีขยะเปียกมาก ประเภทผัก ประเภทอะไรต่างๆ  
ถ้าไม่มาก น้ำก็ไม่ล้นออกมาครับ เป็ฯเพราะคนของเรามักง่าย ผมเรียกมาประชุม มาอบรม 
ตลอด เวลาขับรถมาเก็บขยะ แล้วอัดขยะขึ้นรถแล้วมีน้ำไหลออกมา ให้หยุดอัดขยะ เพราะว่า 
มันล้น ทำให้น้ำไหลออก รถขยะจะมีแท็งค์น้ำอยูด้านล่าง แต่แท้งค์ขนาดไม่ใหญ่ จะรองรับได้ 
น้อยเวลาอัดขยะเข้าไป คนขับรถก็มักง่าย บางทีอัดขยะเข้าไปแล้วมีน้ำแล้ว แต่ยังไม่เต็ม เอา 
ขยะไปเท ไม่เปิดน้ำเสียทิ้ง น้ำก็ยังอยู่มนแท๊งค์ เวลาเก็บขยะอีกรอบ ทำให้น้ำล้นออกมา จึง 
เป็นปัญหา ข้อบกพร่องอยู่ที่คนขับรถของเราเองทีมักง่าย ผมเองก็ได้มองเหก็นปัญหานี้มาโดย 
ตลอด และแก้ไขปัญหาอยู่ตลอด และได้กำชับคนขับรถอยู่เสมอ แต่คนขับรถไม่เอาใจใส่ อันนี้ 
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ผมก็หมดปัญญาเหมือนกกันครับ อบรมแล้อบรมอีก บอกวิธีการจัดการต่างๆ ถ้ามันเต็มก็ให้ 
รีบหยุดการอัดขยะ วิ่งไปเทขยะเลยก็ได้ หรือไม่ก็หาที่ทิ้งที่สามารถปล่อยน้ำได้ ก็เอาไปปล่อย 
ลงก่อน แล้วกลับมาเก็บ มาอัดขยะใหม่ก็ได้ แต่มักง่าย ไม่สนใจเลย เก็บลูกเดียว เก็บจนเสร็จ  
อัดอยู่นั้นละครับ บางทีน้ำล้นที่หน้าบ้านประชาชน ประชาชนก็โทรมาแจ้ง อันนี้ผมก็ได้รับฟัง 
ปัญหามาโดยตลอด สรุปว่าเป็นข้อบกพร่องที่คนขับรถไม่เอาใจใส่ ก็ต้องแก้ปัญหาที่คนขับรถ 
นะครับ เราก็แก้มาโดยตลอด แต่ก็แก้ไม่ได้สักทีครับ ใจผมอยากเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด แต่ก็ทำไม 
ได้ การเอาคนออกต้องมีข้อบพกพร่อง มีความผิดร้ายแรง มีระเบียบกำหนดไว้อยู่ เดี๋ยวเขาก็ 
ฟ้องเราอีกว่าเราไปกลั่นแกล้งเขา ผมก็ได้ฝากทาง ผอ.กอง ทางเจ้าหน้าที่ ว่าคนงานที่จะลา 
ออก ที่จะเกษียณ ไม่ต้องขอร้องให้อยู่ ให้ออกไปเลย หาคนใหม่ คนเก่านานไปก็พูดยาก เป็น 
การบริหารที่ลำบากพอสมควร บางที่คนขับรถไปอัดขยะหน้าบ้านเขา เขามาบอก คนขับรถก็ 
ไปด่าเขาอีก ใช้วาจาไม่สุภาพต่อชาวบ้านอีก ไม่คิดว่าจะเป็นความของเรา เป็นความผิดของ 
ใครไม่รู้ พูดไปแบบนี้เลยนะครับ ผมก็เลยได้บอกว่า ถ้าคนขับรถจะลาออก หรืออกไปทำงาน 
ทำงานที่อ่ืน ก็ให้ออกไปเลยนะครับ ขอบคุณมากครับ  

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านสุรพลครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายสุรพล  ศิริสุนทรกุล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอบพระคุณท่านนายกที่ได้ให้ความกระจ่างในส่วนเรื่องของรถขยะ ในส่วนที่เรากำลังจัดซื้อ 

อยู่แต่ยังจัดซื้อไม่ได้ ก็คงต้องรอผลจากกรมบัญชีกลาง อยากให้เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางมา 
อยู่ที่อำเภอของเราสักเดือน สองเดือน จะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ 
 มีอีกส่วนหนึ่งต่อเนื่องจากท่านรองไพโรจน์ ก็ในเรื่องของรถขยะที่ชำรุด ผมก็เคย 
สอบถามในการประชุมครั้งก่อนไปแล้ว เรารู้จุดหมายปลายทางอะไรไหมครับว่า จะเสร็จวัน 
ไหน ยังไง คือในขณะที่เรารอรถคันใหม่ เราน่าจะมี 3 คันเดิม น่าจะพอบรรเทาไม่ให้เกิด 
ปัญหาอย่างเช่นทุกวันนี้ เพราะเข้าใจว่ารถ 2 คันที่ใช้งานได้ ในเขตเทศบาลก็งานหนักมาก  
เพราะต้องวิ่งรอบหลายรอบ แล้วก็รถก็หลายเดือนแล้วนะครับที่เอาไปซ่อม ก็เห็นจอดอยู่ที่ 
ร้านซ่อมหลายเดือนแล้ว เวลาขับผ่านไปก็ยังเห็นอยู่ ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหน สามารถเร่งได้ 
ไหม หรือติดขัดเรื่องอะไร เขาไม่ซ่อม หรือยังไง ถ้าซ่อมเสร็จก็พอได้บรรเทาปัญหาเรื่องการ 
เก็บขยะลงไปนะครับ ถ้ามีเป็น 3 คันเหมือนเดิม ปัญหาก็คงจะไม่มาก เหมือนทุกวันนี้นะครับ 
เรื่องอ่ืนไม่เท่าไหร่นะครับ แต่เรื่องขยะโดนกันทุกรายครับ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือผู้บริหาร 
อย่างละครับ อย่างท่านนายกพูด บางทีไปบอกก็โดนด้วยเหมือนกันนะครับ สงสัยเขาคงจะ 
อยากออกจากงานนะครับ อยากไปอยู่เป็นประชาชน ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ 
ครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านรองปลัดครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายนุกูล  ฝอยทอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
รองปลัดเทศบาล   ขออนุญาตเพ่ิมเติมเก่ียวกับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะครับ เพื่อจะให้ทางท่านสมาชิกได้ทราบ เพ่ือ 
    จะได้ไปทำความเข้าใจให้กับพ่ีน้องประชาชนด้วย การฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อ ทางสาธารณสุข 
    ได้แนะนำมาว่า ไม่อยากให้เราฉีดพ่นมาก เนื่องจากน้ำมีแรงดัน สมมุติว่า เชื้อติดที่โต๊ะ เราใช้ 
    แรงดันอัด เชื้อก็จะกระจายพุ่งขึ้นมา ที่จริงเชื้ออยู่กับท่ีอยู่แล้ว เขาอยู่ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ตาย  

เชื้อตรงนี้สามารถตายได้แบบเผาทำลาย น้ำผงซักฟอกฆ่าเชื้อนี้ได้ แต่ถ้าเราใช้น้ำอัดแรง เชื้อก็ 
จะพุ่งกระจายพุ่งขึ้นไป ข้อแนะนำอีกอย่างก็คือ ถ้ามีการฉีดพ่นห้ามมีคนในบริเวณนั้น ในรัศมี 
4 เมตร เพื่อกันการพุ่งกระจาย ในส่วนของการประชุมที่ป้องกันกำลังจะจัดขึ้นนี้ ก็คงมีการ 
พูดเรื่องนี้ด้วยว่ามาตรการที่ดีที่สุดก็คือการเช็ด แม้กระทั่งพนักงานเราเวลาเข้าไปในพ้ืนที่ติด 
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เชื้อแล้วออกมา มาพ่นคนที่พ่นให้ก็จะโดน คนที่ใส่ชุดก็จะโดนด้วย ไม่จำเป็นไม่ต้องพ่นก็ได้ 
ตอนนี้ผมกำลังทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผมอยู่ เรียกมาอบรมจนกระทั่งถ้าไม่ไหวก็ปลดออก 
แล้วให้ไปทำหน้าที่ใหม่ แล้วเจ้าหน้าที่ของผมที่ทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยง ท่านนายกกรุณาให้ 
ค่าตอบแทนทุกคน ท่านสมาชิกก็จะได้สบายใจด้วยว่า ที่เรากำลังปฏิบัติต่างๆนั้นมีค่าตอบ 
แทบ เบี้ยเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา ค่าเวรยาม แต่อยู่ในกระบวนการที่เราทำอยู่ 
 ส่วนเรื่องความปลอดภัย พวกเราจะ save 100 % ถ้าไม่พร้อมเราจะไม่ทำ ตอนนี้ 
ผมจะไม่เผาขยะถี่มากข้ึน เนื่องจากไม่อยากให้เผาหลายครั้งต่อสัปดาห์ติดกัน ให้เป็น 1 วัน 
ต่อสัปดาห์ ตอนนี้ท่านปลัดได้สั่งการให้ทำเรื่องขยะอินทรี ว่าเราจะทำแบบไหนเพ่ือที่จะลด 
ปริมาณขยะที่ต้องเผา อีกส่วนหนึ่งท่านปลัดได้ให้ทำถังเผาขยะแบบใหม่มา กำลังจะทดลอง 
ทำอยู่ที่ศูนย์พักคอยวัดศรีชุมพล เพ่ือการเผาขยะทั่วไป ก่อนคนที่จะออกจากศูนย์กลับ เราจะ 
ให้ท่านได้ทำเอง ตอนนี้เราให้ซักเสื้อผ้าเอง ก่อนที่ท่านจะออกไป ในส่วนของวัดศรชีุมพลที่เรา 
ดูแล การเข้าศูนย์นี้เรารับคนนอกเขตด้วย ในเครือข่ายของเรา แต่ในเรื่องการจัดการด้าน 
อาหารต้องตามมาด้วย และในเรื่องดูแลเรื่องพัสดุอำนวยความสะดวก เช่นพัดลมท่านต้องเอา 
มาเอง แต่เรามีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้ และให้อยู่ในกลุ่ม LINE ในส่วนของการดูแลจะมีเวร 
ยามอยู่ที่นั้นตลอด 24 ชั่วโมง การจัดการขยะ เราจะใช้การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่อยู่ในศูนย์ 
พักคอย เราจะมีผู้รับผิดชอบอยู่ในนั้น เพ่ือติดต่อขอความช่วยเหลือจากท่าน ส่วนในศูนย์วัด 
โสมนัสประดิษฐ์จะเป็นโรงพยาบาลสนาม การบริหารจัดการส่วนใหญ่จะเป็นของทางโรงพยา 
บาล เราจะดูแลในเรื่องความปลอดภัย และเรื่องการรับบริจาค เรื่องการบริการพ่ีน้องประชา 
ชน แล้วในส่วนของเรื่องขยะติดเชื้อ กำลังประสานกับทางโรงพยาบาล ให้มีขยะติดเชื้อเข้าที่ 
กำจัดขยะน้อยที่สุด เพราะทางโรงพยาบาลก็มีปัญหาเรื่องการกำจัดขยะติดเชื้อเหมือนกัน  
เพราะขยะติดเชื้อของทางโรงพยาบาลมีขยะเยอะมาก ทางโรงงานไม่สามารถมาจัดเก็บได้ซึ่ง 
ตอนนี้ก็มาอาศัยเรา เมื่อเช้าทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมก็ติดต่อมาทางผม ก็ได้คุยเรื่องนี้อยู่ว่า 
ท่านบริหารจัดการขยะติดเชื้ออย่างไร เช่นหน้ากากอนามัยก็เป็นขยะติดเชื้อ ผมได้แนะนำกับ 
ทางชุมชนว่าให้นำ หน้ากากอนามัยทิ้งลงในขวดให้เต็ม แล้วเจ้าหน้าที่จะนำไปเผา ที่แนะนำ 
ให้ทำเพราะว่า ถ้าเราใช้เสร็จแล้วนำไปท้ิงใส่ขยะทั่วไป คนที่เก็บของเก่ามาเก็บของในถังไป 
ขาย อาจจะไปหยิบโดนชิ้นเป็นอันตรายหากหน้ากากนั้นมีเชื้อติดอยู่ ถ้าเราทำแบบนี้แล้ว เรา 
สามารถเอาน้ำผ่านเข้าไปได้ ผงซักฟอกธรรมดาหรือไฮเตอร์ เติมลงไปฆ่าเชื้อก็ตายเหมือนกัน 
นะครับ แต่ของเราจะเก็บจากชุมชนออกมาเพ่ือกำจัดเอง ในถังแดงที่ท่านสามารถท้ิงได้ ตอน 
นี้มีอยู่ตามชุมชนทุกชุมชน ตอนนี้เริ่มกลายเป็นถังขยะทั่วไปซะแล้ว ก็พยายามคุยกับทางชุม 
ชนอยู่เรื่อยๆ บางชุมชนก็คว่ำขยะทิ้งไว้ เพราะมีคนเอาขยะทั่วไปมาทิ้ง ท่านนายกได้กรุณาสั่ง 
ถังขยะมาให้ผมแล้ว 40 ใบ ในการบริหารจัดการตรงนี้ผมจะใช้วิธีให้ชุมชนมีส่วนร่วม ให้ทาง 
ประธานชุมชน พิจารณาว่าตรงไหนเหมาะสม สมควรก็ให้มาเบิกออกไป ตอนนี้ก็เริ่มมีมาแล้ว 
ตอนนี้ท่านนายกให้นโยบายว่า ตรงจุดไหนที่เรามี หากชำรุดให้มาขอเปลี่ยน จุดไหนที่ไม่มีเรา 
ไม่อยากเพ่ิมเข้าไป เพราะเรามีนโยบายอยู่แล้วว่าเราจะลดถังขยะลงเป็นแนวทางเพ่ือที่จะให้ 
ท่านสมาชิกได้ตอบคำถามประชาชนในส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านทองมากครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายทองมาก  ประโคทัง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  บริเวณหน้าบ้านของผมจะมีหญ้าขึ้นมาก ทำให้ดูไม่สวยงามเวลามีผู้สัญจรผ่านมาและเนินดิน 

บริเวณหน้าบ้านคุณครูประดิษฐ์ สังขเภท ที่เขาขุดลอกคลองออกมา มาถมอยู่ที่หน้าบ้านเขา  
ทำให้ไม่สวยงาม อยากให้เก็บให้เป็ฯระเบียบด้วยนะครับในส่วนของชุมชนหลักเมือง หน้า 
บ้านสุนิสา เขาฝากถามว่าได้งบมาหรือยัง จะทำถนนเมื่อไหร่ ที่เรามีโครงการจะทำครับ  



๑๗ 
 
นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์  ขอเชิญท่านนายกครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ขอโอกาสขอบคุณทางท่านสมาชิกนะครับที่ได้ใส่จพี่น้องประชาชน ขอตอบเรื่องแยกสุนิสาใน 

ส่วนเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เซนสัญญาเตรียมลงมือ 
ทำแล้ว เดี๋ยวนี้ช่างของเราออกแบบผิดไปนิดหนึ่ง ต้องการให้คุณภาพดี ก็เลยออกแบบเหล็ก
ตะแกรงอย่างดีเลย ไม่ใช่แบบเป็นม้วน แต่เป็นแบบแผ่นอย่างดีเลย สเปกเหมือนของกรมทาง 
หลวงเลย ตะแกรงเหล็กหายากนิดหนึ่ง ตอนนี้เขากำลังสั่งตะแกรงเหล็กอยู่ ไม่ใช่ตะแกรง
เหล็กธรรมดาบ้านเราก็เลยช้า ไม่อย่างนั้นก็ลงมือทำนานแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านผอ.กองสวัสดิการครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางธนวรรณ  มาปะเต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
ผอ.กองสวัสดิการฯ  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเวลา 13.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามมาความรู้ในเรื่องนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านผอ.กองช่างครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุตร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
ผอ.กองช่าง   ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับถนนหน้าสำนักงานนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกได้ให้ผมไป 

สอบถามกับแขวงการทางแล้ว โครงการขยายถนนเตรียมลงแล้วนะครับตั้งแต่แยกไฟแดงหน้า 
เทศบาล ตอนนี้กำลังดำเนินการถึงบ้านนาเลาแล้วครับ 
 อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องท่อน้ำหนองแคน เรามีการเจาะลงแล้ว มี 2 จุด คือประตูเข้าวัดฝั่ง 
ศูนย์พักคอย และอีกจุดคือ ตรงข้ามครัวริมน้ำครับ แต่ก็ตามสภาพฝนฟ้านะครับ 
 ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนนบุญพิทักษ์ สัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะ 
ครับ ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   เชิญท่านไพโรจน์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสริมท่านทองมากเรื่องการตัดต้นไม้ ผมได้เคยเสนอชุมชนสำโรง เส้นด้านหลังทวีกิจจะ 
    ทึบมากครับ เวลาผ่านตอนกลางคืน ไฟฟ้าจะสว่างไม่พอ 
     และอีกส่วนหนึ่งคือท่านนายกนำเรียนแล้วว่าแยกสุนิสาได้ผู้รับเหมาแล้ว แต่ตะแกรง 
    ไม่เหมือนชาวบ้าน ผมกลัวว่าจะเหมือนเส้นโรงเรียนเมืองนะครับ ผมไปตอนฝนตก มันจะไหล 

ไปทางด้านสะพาน ไม่ไหลไปด้านโน่น ท่านกฤษณ์ธนพันธ์ได้ไปดูด้วยแล้วว่าน้ำมันจะไหล 
กลับ ก็ขอฝากท่านคณะผู้บริหาร ท่าน ผอ.กองช่าง ขอให้การจัดระดับ ให้ไปแนวทางเดียว  
ไหลไปด้านเดียวนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ เชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล  หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   เวลา 16.20 น. 
ตรวจถูกต้องแล้ว 
                     (ลงชื่อ)                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
                              (นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร) 
                      สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 



๑๘ 
 
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 

 


