
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี ๒๕61 

คร้ังที่  ๑/๒๕61 
วันที่  30  มกราคม  ๒๕61  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
******************** 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑.นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์    ประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๒.นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ ์    รองประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๓.นายประดิษฐ์  ภูมาศ     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
          ๔.นายรัฐกร  นภาภาค                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๕.นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
          ๖.นางสาวสุภารักษ์  บุบผโชติ                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๗.นายวิรัช  วรรณพนม     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๘.นางมนัสนันท์  ตันติกุลวัฒนกิจ              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๙.นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๑๐.นายนรินทร์  สัจจวาณิชย์                             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๑๑.นางราตรี   พันธุ์ละออ                                สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
ผู้ไม่มาประชุม      นายสุขสันต์  พงษ์ลิขิตพัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑.นายประภาส  กิจจินดาโอภาส    นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายอัศนีย์    สังขศิลา     รองนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 
          ๓. นายสาโรช  สุทธิจักร                                    รองนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 
 4. นางอรอนงค์  รังวิเศษ                                  ปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 5. นายนุกูล  ฝอยทอง     รองปลัดเทศบาลต าบลวาปีปทุม  

6. นายสมบูรณ์  ศรีกุลบุตร    ผู้อ านวยการกองช่าง 
 7. นายปฏิวัติ  แปลงมาลย์    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  
 8. นางพีรญา  อนุอัน     ผู้อ านวยการกองคลัง 
 9. จ.อ.นพอนันต์  พรมลี     หัวหน้าส านักปลัด 
 10. นางธนวรรณ  มาปะเต    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ 
 8. นางจุฑามาศ  ปะริตวา        หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
 9. นางสาวพรรณธิภา  ทาอามาตย์    นิติกร 
 ๑0. นางสาวปัทมาพร   ปะติวัน    พนักงานจ้าง 
 ๑1. นายวัชรินทร์  เรืองเรื่อ    พนักงานจ้าง 
 



 
หน้า ๒ 

 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประจ าปี  ๒๕61  ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕61  วันท่ี    30  มกราคม  ๒๕61  บัดนี้ ท่ีประชุมสภา

เทศบาลต าบลวาปีปทุมพร้อมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประวัติ  ขันชะพัฒน์  ประธานสภา
เทศบาลต าบลวาปีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม   พร้อมท้ัง
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เมื่อองค์ประชุมครบตามก าหนด  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม   
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี  ๑/๒๕61  วันท่ี 30  มกราคม  ๒๕61  

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เทศบาลต าบลวาปีปทุม มีพนักงานโอนย้ายมาใหม่ จ านวน  ๓  ท่าน นะครับ  ผมขอ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญแต่ละท่านได้รายงานตัวต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
 

จ.อ. นพอนันต์  พรมลี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม 
หัวหน้าส านักปลัด  จ.อ.นพอนันต์  พรมลี  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดครับ 
 

นางธนวรรณ มาปะเต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ นางธนวรรณ  มาปะเต  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ ค่ะ 
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   อีก ๑ ท่าน เนื่องจากวันนี้ไปราชการจึงไม่ได้เข้ารายงานตัว คือ นางศิริพร  น้อยศรี   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  นะครับ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕60 เมื่อวันท่ี  30  ตุลาคม  2560 
  ขอให้ท่านสมาชิก ฯ ตรวจรายงานการประชุม ฯ  หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งในท่ี

ประชุม / ( หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
วาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/ ๒๕60  เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม  ๒๕60)  

มติท่ีประชุม  -  รับรอง - 
     

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องกระทู้ถาม  
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   3.1 การปรับปรุงถนนท่ีช ารุดเนื่องจากการวางท่อระบายน้ า 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  เชิญท่านเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์ ผู้เสนอกระทู้ถามครับ 
 

นายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์   กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ  กระผมนายเพิ่มศักดิ์  จันทศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   

วาปีปทุม ขอต้ังกระทู้ถามนายกเทศมนตรี ฯ เรื่อง การปรับปรุงถนนท่ีช ารุดเนื่องจากการวาง
ท่อประปา  
 เนื่องจากตามท่ีผู้รับเหมาวางท่อประปาได้ท าการขุดถนนเพื่อวางท่อประปาภายใน
เขตเทศบาล ผู้รับเหมายังไม่มีการซ่อมแซมให้ถนนกลับสู่สภาพเดิม จึงขอต้ังกระทู้ถาม ดังนี้ 
 



หน้า  ๓ 
1. สัญญาในการซ่อมแซมหมดเมื่อไหร ่
2. มีการขอต่อสัญญาหรือไม่ 
3. ขอดูเอกสารสัญญาของผู้รับเหมากับทางเทศบาลฯ 

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ขอเชิญท่านายกเทศมนตรีตอบกระทู้ถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอตอบกระทู้ถาม 
นายกเทศมนตรี ฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดังนี้ครับ 

จากกรณีท่ีการประปาส่วนภูมิภาค ได้ขออนุญาตเข้าด าเนินโครงการวางท่อประปา
ภายในเขตเทศบาลต าบลวาปีปทุม  โดยมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขุดเจาะผิวถนนเพื่อวางท่อ
ประปา นั้น 

อ้างถึงหนังสือท่ี มท 55912-4/8302  ลงวันท่ี  25  พฤศจิกายน 2558  เรื่อง 
การวางท่อประปาในเขตเทศบาลต าบลวาปีปทุม 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ขออนุญาตด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก – พยัคฆภูมิพิสัย (วาปีปทุม) อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ – 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตและ
ขยายเขตจ าหน่ายประปาบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวาปีปทุม  และบริเวณไกล้
เคียงให้ท่ัวถึงมากขึ้น 

ในการนี้ กปภ. มีความจ าเป็นต้องวางท่อประปา  เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ กปภ. จะ
ด าเนินการซ่อมแซมแนววางท่อให้เหมือนเดิม  โดยเริ่มท าการก่อสร้างวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 
2559 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 28 พฤษภาคม  2560  ระยะเวลาก่อสร้าง 470 วัน 

จากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เทศบาลต าบลวาปีปทุม ได้ตรวจสอบการ
ด าเนินการและได้แจ้งไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อแจ้งผู้รับจ้างแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับผิวจราจรแล้ว  จ านวน ๓ ครั้ง และได้รับการประสานว่ามีการขอขยายสัญญา
การก่อสร้างออกไปอีก  โดยคู่สัญญาคือการประปาส่วนภูมิภาคกับบริษัท ตีรวัฒน์ก่อสร้าง 
จ ากัด 

ขอช้ีแจงกระทู้ ดังนี้ 
1. สัญญาการก่อสร้าง จะส้ินสุดในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 (ระยะเวลา

ก่อสร้าง 827 วัน) 
2. มีการขอขยายสัญญาก่อสร้าง เพิ่ม ๑ ปี (จากเดิมส้ินสุดสัญญา 28 พ.ค.60) 
3. เทศบาลไม่ได้ท าสัญญากับผู้รับจ้าง เนื่องจากเป็นการขอเข้าด าเนินการขุดเจาะ

ถนนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
ท้ังนี้เทศบาลต าบลวาปีปทุม ได้ประสานกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ได้รับ 

การประสานว่าก าลังด าเนินการเก็บรายละเอียดตามจุดท่ีขุดเจาะถนน โดยส่วนท่ียังไม่ได้
ซ่อมแซมผิวถนนเนื่องจากแนวท่อดังกล่าวยังไม่ได้ประสานแนวท่อให้เสร็จเรียบร้อย ขณะนี้
ก าลังด าเนินการซ่อมแซมแนวผิวถนนท่ีขุดเจาะเพื่อวางท่อในพื้นท่ีของเทศบาลต าบล      
วาปีปทุม 



หน้า  ๔ 
  

ระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  สมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สามัญประจ าป ีพ.ศ.๒๕61  และสมัยแรกของปีพ.ศ.๒๕๖๒  เชิญท่านเลขานุการสภาฯช้ีแจง

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร            ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 12 พ.ศ. 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 2546 ส่วนท่ี 2 
  ข้อ 24 “สมัยประชุมสมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  แต่ถ้าจะขยาย

เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด  ๒   
ข้อ  ๒๑  “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญของแต่ละปีในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของแต่ละปี  โดยน าความในข้อ ๑๑  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม”   

ข้อ  ๑๑  (๒) “ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน” 

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์  เนื่องด้วย  ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาและก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕61  และสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอเชิญเสนอครับ  เชิญท่านสุภารักษ์     

บุบผโชติ ครับ     
 

นางสาวสุภารักษ์  บุบผโชติ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  
สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวสุภารักษ์ บุบผโชติ  ขอเสนอการก าหนด สมัยประชุมสามัญประจ าป ีพ.ศ. ๒๕61  

และสมัยแรกของปีพ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ค่ะ 
  สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕61 

๑. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑ – ๓0  พฤษภาคม  ๒๕61  
มีก าหนด  ๓0  วัน 

๒. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑ – ๓0 สิงหาคม  ๒๕61  มี
ก าหนด  ๓0  วัน 

๓. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑ –๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕61  
มีก าหนด  ๓๐  วัน 

สมัยประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๑  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๑ –๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕62   มี

ก าหนด  ๒๘  วัน 
 






