
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๖1 

คร้ังที่  ๑/๒๕๖1 
วันที่  ๑8  พฤษภาคม  ๒๕๖1  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   ประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
 ๒. นายไพโรจน์  ศัพท์พันธ ์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
          3. นายรัฐกร  นภาภาค                       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. นายประดิษฐ์  ภูมาศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม  (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

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



 
เปิดประชุม  ๑๐.๐๐ น. 

 

นายศุภสิทธิ์  กิตติเสรีบุตร  การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประจ าปี  ๒๕61   ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕61  วันท่ี   18   พฤษภาคม  ๒๕61  บัดนี้ท่ีประชุมสภา

เทศบาลต าบลวาปีปทุมพร้อมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประวัติ  ขันชะพัฒน์  ประธานสภา
เทศบาลต าบลวาปีปทุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม   พร้อมท้ัง
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เมื่อองค์ประชุมครบตามก าหนด  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม   
ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี  ๑/๒๕61  วันท่ี 18  พฤษภาคม  ๒๕61  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   1.1 เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาปีปทุม   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน  (ระหว่างเดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) เชิญท่านนายกเทศมนตรี ฯ น าเสนอครับ  
 

นายประภาส  กิจจินดาโอภาส  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมใคร่ขอ  
นายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม อนุญาตสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม ให้ท่านรองอัศนีย์  สังขศิลา เป็นคนรายงานการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาปีปทุม ครั้งท่ี ๑  ให้สภาฯ ทราบ ขอบคุณครับ 
 

นายอัศนีย์  สังขศิลา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
รองนายกเทศมนตรี ฯ  ผมนายอัศนีย์  สังขศิลา  รองนายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ 29 (3)  รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ส่วนท่ี  ๑  บทน า 
ส่วนท่ี  ๒  แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา  

    ส่วนท่ี  ๓  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมิน  
    ส่วนท่ี  ๔  ผลการติดตามและประเมินผลตามแบบ ๑ – ๓/๑   
                                 ส่วนท่ี  ๕  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  จะเป็นการบันทึกข้อมูล  
        แผนพัฒนาลงในระบบคอมพิวเตอร์   
    ส่วนท่ี  ๖  สรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  ไตรมาสท่ี 1 - 2 
        (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 - มีนาคม ๒๕๖1)   
    ส่วนท่ี  ๗  ประมวลภาพผลการด าเนินงาน  
    ผลการด าเนินโครงการไตรมาสท่ี  1-๒  ( ต.ค.60 - มี.ค.๖1 )  สรุปดังนี้ 

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    โครงการท้ังหมด  ๖  โครงการ  โครงการท่ีด าเนินการ 
            แล้วเสร็จจ านวน  ๒ โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ  3 โครงการ   ยังไม่ได้ 
            ด าเนินการ  1  โครงการ 
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๒.  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  โครงการท้ังหมด  ๓4  โครงการ  โครงการท่ี 

            ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 16 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 โครงการ  
            ยังไม่ได้ด าเนินการ 14 โครงการ 

๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  โครงการ    
      ท้ังหมด  9  โครงการ  โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  1  โครงการ      

            โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ 7  โครงการ โครงการท่ีไม่ด าเนินการหรือยกเลิก 
            จ านวน  1  โครงการ  

๔.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว     
            โครงการท้ังหมด  3  โครงการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ 3  โครงการ 

๕.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม           
      โครงการท้ังหมด 4  โครงการ โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 1  โครงการ     

     โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ ๑  โครงการ โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 1       
      โครงการ 

                                  ๖.  ด้านการพัฒนาการเมือง บริหารจัดการ   โครงการท้ังหมด ๑6  โครงการ  โครงการ 
                        ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  8  โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ  1  โครงการ   
                                           โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  7  โครงการ 
    สรุป     -    โครงการท้ังหมด  72  โครงการ   ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  28 โครงการ         

                         คิดเป็นร้อยละ  38.89 
- โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  35  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 48.๖1 
- โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.50 

ได้แก่    1. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ถนนศรีมงคล 
  2. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลักเมือง- ถนนมิ่งมงคล 
  3. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยนิติสุข ซอยส าโรง  
            ซอยโรงเรียนอนุบาล 
  4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
  6. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
  7. โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
  8. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 
  9. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและสตรีไทย  

-  โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการหรือยกเลิก 1 โครงการ   
          โครงการจัดงานวัน อปพร.  งบประมาณ  10,000  บาท  ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากโอนงบประมาณไปด าเนินการร่วมกับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.   
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เอกสารประกอบการรายงานผลฯ ตามท่ีได้ส่งให้ทุกท่านแล้วนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ    เชิญท่านรัฐกร  นภาภาค ครับ 
 

นายรัฐกร  นภาภาค   กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ทุกท่านครับ  ผมนายรัฐกร  นภาภาค  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  
    ท าเป็นเล่มก็มีหลักฐานท่ีอ้างอิงคือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสมาชิกฯ แต่ผมเปิดดูข้างใน 

เลยสงสัยว่า ภาพท่ีอยู่ด้านหลังก็เป็นภาพสีสวยงามครับ แต่ท าไมกราฟฟิกส์ท่ีอยู่ข้างในท่ีเป็น
วิชาการต้องเป็นภาพสีแน่นอน แต่ผมไม่เข้าใจคือท าไมต้องประหยัดถึงขนาดต้องถ่ายเอกสาร  
ขาว – ด า  เวลาเราดูสัญลักษณ์ท่ีใช้  ในหน้า 34 จะเป็นสัญลักษณ์แทนกราฟ แต่ละแถบสี  
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ผมขอแนะน าว่าในส่วนของวิชาการอย่าประหยัดมากนะครับ และส่วนท่ีไม่เข้าใจคือ ระบบ  
e – Plan  คืออะไร  กรุณาอธิบายด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เชิญท่านอัศนีย์  สัขศิลา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  
 

นายอัศนีย์  สังขศิลา   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขออนุญาตให้  
รองนายกเทศมนตรีฯ  เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายค าว่า ระบบ e – Plan  ให้สมาชิกได้ทราบครับ 
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เชิญเจ้าหน้าท่ีครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ  
 

นางจุฑามาศ  ปะริตวา   กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ ดิฉันนางจุฑามาศ  ปะริตวา  หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนค่ะ ขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียด

เกี่ยวกับระบบ e – Plan  ค่ะ  ระบบ e – Plan  เป็นระบบท่ีเราเอาโครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  4 ปี คีย์เข้าไปทุกโครงการท่ีมีในแผน 4 ปี  พอเวลาเบิกจ่ายเราก็จะเข้าไปคีย์ในระบบ 
ว่าในแผนฯต้ังงบประมาณไว้เท่าไหร่  และเบิกจ่ายจริงเท่าไหร่  และจะประมวลออกมาว่าส้ิน
ปีงบประมาณในแผนฯเรามีเท่าไหร่    โครงการท้ังหมดท่ีมีการด าเนินการจริงเท่าไหร่ ค่ะ 

 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   เชิญท่านรัฐกร ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ 
 

นายรัฐกร  นภาภาค   ครับ e – Plan  ก็คงจะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป เหมือนกับผมไปตรวจสุขภาพ หมอท่ี
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  อ่านผลตรวจผมบอกว่า ขออนุญาตนะครับ หมอท่ีอ่านผลตรวจผมรูปร่างน่าจะประมาณ ฯ  

ท่านเพิ่มศักดิ์ ฯ แล้วมาหาว่าผมมวลร่างกายเกิน  ให้ผมลดน้ าหนัก  ออกก าลังกาย ผมก็ 
ตอบว่า ไม่เป็นไร  ผมจะท า ผมเลยมานั่งคิดว่าหมอท าไมไม่มานั่งคิดถึงตัวหมอเอง ปรากฏว่า 
หมอมีหน้าท่ีอ่านตามผลการตรวจ ผลการตรวจเกินเกณฑ์นิดเดียวก็บอกว่าคุณต้องปรับ ก็
เหมือนกันใช่ไหมครับกับระบบ e – Plan  ก็ดีครับท่ีเราจะโกหกระบบไม่ได้ ผมจะได้ไม่ต้อง
ตรวจสอบเทศบาลมากขึ้น 

 

นายประวัติขันชะพัฒน ์   มีท่านใดจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอไประเบียบวาระต่อไปนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   1.๒ เทศบาลต าบลวาปีปทุมของเราได้จัดต้ังกลุ่มทอผ้า และได้น าผ้ามาให้สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ในท่ีประชุมทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อสนับสนุนและเป็นก าลังใจให้กับกลุ่มทอผ้าในเขต

เทศบาลของเรานะครับ  ในฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลจึงอยากให้สนับสนุนและเป็น
การแต่งกายท่ีพร้อมเพรียง สวยงาม โดยผ้าทอนี้  ราคาช้ินละ 200  บาท ช้ินละ  2  เมตร
ถ้าสมาชิกท่านใดสนใจส่ังจองได้ท่ีกองสวัสดิการนะครับ หรือติดต่อทางกลุ่มทอผ้าคุ้มหนองคู 
นะครับ 

  

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม 
นายประวัติ  ขันชะพัฒน ์   2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕61  เมื่อวันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕61  

ขอให้ท่านสมาชิก ฯ ตรวจรายงานการประชุม ฯ  หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งในท่ี
ประชุม  หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวาปี
ปทุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/ ๒๕61  เมื่อวันท่ี  30  มกราคม  ๒๕61  
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