
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่  1  ประจำปี  ๒๕62 
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์ 
  ------------------------------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 นายประเสริฐ      ดอกจำปา ประธานสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ 
2 นายบุญส่ง         อินโองการ รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ 
3 นายประเสริฐ      หงษ์แสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 1 
4 นายเรือน         พรมทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๑ 
5 นายณิศพัฒน์     คำม่ัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 1 
6 นายจีรวัฒน์       หงษ์สิบสอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 1 
7 นางทองศรี        อมรพรหม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 2 
8 นางจันเรียน       เดชปักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๒ 
9 นายสมบูรณ์       ชัยนนถ ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๒ 

10 นายการุณ          เจตภัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๒ 
11 นายสมชาย        ยะปะนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต ๒ 
12 นายธีระศักดิ์      เหมืองหม้อ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ 

 
 ผู้ลาประชุม 
  -  ไม่มี    
                     

ผู้ขาดประชุม 
  -  ไม่มี    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 นายเจริญ         อินทราวุธ นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ 
2 นายไพฑูรย์       หงษ์สามสิบเจ็ด  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ คนที่ 1 
3 นางยลกานต์       สุขภัทรสิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ คนที่ 2 
4 ร.ต.ท.อัครราช      เข้มขัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ 
5 นางสาววรกานต์      ปูแสน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ 
6 นางปราณี        หงษ์วงศ์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7 นายพีรพัฒน์       ลือโฮ้ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
8 นางพิมลภัส       วงศ์เวียน หัวหน้าสำนักปลัด 
9 นางนิลวรรณ       อนุขุน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

10 นายราวิน        กวางอุเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
11 นางวรรยุพา      ประกอบการ บ.คชาธารก่อสร้าง จำกัด (ผจก.)  
12 ผอ.ไชยชาญ    มณีกาศ ผอ.โรงเรียนบ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร) 
13 นางภัทรฤดี     ดาวดึงส์ ครูโรงเรียนบ้านวังหงส์ 
14 นางกนกพร      กิติสาร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
15 นางธัญญวรัตม์   สุทธวงศ์  รอดสี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
16 นางฐิตติยานันท์       สุขท่ัวญาติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
17 นางวรรณกาญจน์     ลือโฮ้ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
18 นายอรรถชัย      เสนานุรักษ์วรกุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.0๐ น. 
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ     บัดนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์  มาประชุมจำนวน  11  ท่าน ครบองค์ 
(เลขานุการสภาฯ)            ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ ได้กล่าวเปิด 
          ประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  กล่าวสวัสดี นายกฯ,  รองนายกฯ, เลขานุการนายกฯ, ที่ปรึกษานายกฯ,  
(ประธานสภาฯ)    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์,  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังหงส์ และ 
     ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ สมัย 
     สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายประเสริฐ   ดอกจำปา  1.  แจ้งเรื่องขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้ง ส.ส. โดยจะมีการเลือกตั้งใน 
(ประธานสภาฯ)         วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 และให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
          ระมัดระวังในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางเพราะ ส.ท. ถือเป็น 
           เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
     2.  ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานสภาฯ ได้ไปร่วมศึกษา 
          ดูงานกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่ที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัด 
          กาญจนบุรี ในเรื่องของการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3.  แจ้งเรื่องในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานจะมา 
          สำรวจโครงการก่อสร้างอ่างห้วยรากไม้ หากสมาชิกสภาฯ และคณะ 
          ผู้บริหารเทศบาลตำบลวังหงส์ไม่มีภารกิจ ก็ขอให้เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
          กรมชลประทานด้วย 
   

ระเบียบวาระท่ี 2      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
         -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
          ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
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นายประเสริฐ  ดอกจำปา   ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ 
(ประธานสภาฯ)     ครั้งที่แล้วให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ได้รับทราบตามรายงาน 
     การประชุมครั้งที่แล้วที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  

นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ  อ่านสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
(เลขานุการสภาฯ)   ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
     และสรุปมติที่ประชุมของการประชุมครั้งที่แล้วว่าได้มีมติในเรื่องใดบ้าง และ 
     ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 
     แล้ว หากจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องใด ก็ขอให้นำเสนอสภาเทศบาลตำบล 
     วังหงส์พิจารณา 
 

ที่ประชุม     ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา   มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ท่านใดจะเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมในรายงาน 
(ประธานสภาฯ)    การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ครั้งที่แล้ว ที่เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำ 
     ขึ้นหรือไม่ 
 

ที่ประชุม     ไม่มี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
(ประธานสภาฯ)   วังหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  
     29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำข้ึน หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   มีมติ 10 เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ สมัย 
    สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.  
    2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
     3.1  โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

            ประจำปี งบประมาณ 2562 หน้า 71 ข้อ 8 จากเดิมที่ตั้งไว้เพ่ือจ่าย 

            เป็นค่าโต๊ะหน้าไม้แก้ไขเป็นโต๊ะหน้าเหล็ก ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร            
            ยาว 180 เซนติเมตร สงู 74 เซนติเมตร และโอน 

            งบประมาณมาเพ่ิมจากเดิมที่ตั้งไว้ 36,000 บาท เปน็ 44,000 บาท  
            รวมโอนเพ่ิมอีก 8,000 บาท 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  ขอให้นายกฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายเจริญ  อินทราวุธ   ในการนำเสนอในเรื่องงบประมาณตามระเบียบวาระที่ 3.1 - 3.3 มอบให้ 
(นายกเทศมนตรีฯ)    ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้นำเสนอที่ประชุม 
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นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ได้ตั้งจ่ายในแผนงาน 

(ปลัดเทศบาลตำบลวังหงส์)  บริหารงานทั่วไป หน้า 71 ข้อ 8 ตั้งจ่ายเงินค่าโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน  
     20 ตัว  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 36,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
     -  โครงขาโต๊ะ ทำด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม 

     -  แผ่นโต๊ะทำด้วยไม้ Particle ปิดด้วยโพเมก้าสีขาว 

      -  ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร  
        สูง 73 เซนติเมตร 

     แก้ไขเป็น 

     โต๊ะพับเอนกประสงค์  จำนวน  44,000 บาท 

       -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะพับเอนกประสงค์  จำนวน  20  ตัว 

     -  โต๊ะขาพับเอนกประสงค์ขาพ่นสี 
     -  แผ่นโต๊ะทำด้วยเหล็ก 

     -  ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 74 เซนติเมตร และ 

         โอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไปในหมวดค่าตอบแทน 
       รายการ“เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง”ในเทศบัญญัติ หน้า 62  
                ข้อ2มาเพิ่มอีก 8,000 บาท จึงเสนอให้สภาเทศบาลตำบลวังหงส์ พิจารณา 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา    มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่     
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม    ไม่มี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา   ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และโอนงบประมาณ       
(ประธานสภาฯ)    ในระเบียบวาระ 3.1  ตามที่เสนอหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม    มีมติ 10 เสียง เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนงบประมาณ 

     ตามท่ีเสนอ 

     3.2  โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

            ประจำปีงบประมาณ 2562 มาเพ่ิมเป็นรายการใหม่ เป็นค่าเครื่องอ่าน 

            บัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จำนวน  3  เครื่อง ๆ  
              ละ 700 บาท รวมโอนเพ่ิม 2,100 บาท 
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ   รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้าน และ 
(ปลัดเทศบาลตำบลวังหงส์)      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ 
     อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง ดำเนินการพิจารณา 
     ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประจำตัว 
     ประชาชนในกระบวนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม 
     คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน  
      2560 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
      เอนกประสงค์ (Smart  Card  Reader) โดยให้รายงานผลการดำเนินการทุก 
     วันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
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    อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตั้งไว้ 3,000 บาท   
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
   -  สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตาม 
      มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
    -  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
    -  สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
    -  สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5  
       Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  
      โดยโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  3  เครื่อง งบประมาณ  
    3,000 บาท โดยโอนออกมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภท 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3,000 บาท จึงเสนอให้ 
    สภาเทศบาลวังหงส์พิจารณา 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา    มีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม    ไม่มี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา   ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นค่าเครื่องอ่านบัตร 

(ประธานสภาฯ)    เอนกประสงค์ ในระเบียบวาระที่ 3.2 ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม     มีมติ 10 เสียง เห็นชอบให้โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นค่าเครื่องอ่านบัตร 

     เอนกประสงค์ในระเบียบวาระที่ 3.2 ตามท่ีเสนอ 

     3.3  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
     งบประมาณ 2562  หน้า 72 ข้อ 9 เก้าอ้ีห้องประชุมเดิมตั้งไว้ 100  ตัว  
     งบประมาณ 22,500  บาท แก้ไขเป็น 50 ตัว (เดิมเป็นการพิมพ์เอกสารผิด) 
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ตั้งจ่ายเป็น 

(ปลัดเทศบาลตำบลวังหงส์)     ค่าเก้าอ้ีห้องประชุมในแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์  ประเภท 

     ครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการที่ 9 เก้าอ้ีห้องประชุม 

    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีห้องประชุม จำนวน 100 ตัว 

     -  ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 53 เซนติเมตร  สูง 82 เซนติเมตร 

     -  เบาะพนักพิง กว้าง 33 เซนติเมตร ยาว 41 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร 

     -  เบาะนั่งกว้าง 41 เซนติเมตร ยาว 41 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร 

     -  พนักพิงหลัง 2 คาน รองเบาะนั่ง 1  ตั้งจ่ายไว้  22,500 บาท 

     ขอแก้ไขเพียงที่ตั้งไว้เดิม 100 ตัว แก้ไขเป็น 50 ตัว งบประมาณคงเดิม 
                                เพราะเป็นการพิมพ์เอกสารผิดเท่านั้นจึงเสนอให้สภาเทศบาลวังหงส์พิจารณา 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในระเบียบวาระท่ี 3.3  
(ประธานสภาฯ)   ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
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มติที่ประชุม    มีมติ 10 เสียง เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในระเบียบวาระท่ี 3.3  
     ตามท่ีเสนอ 

    3.4  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ระยะเวลาและ
    วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปีของแต่ละสมัย ในปี 2562 
             วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของปี 2563 และระยะเวลาของสมัย 
    ประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปี 2563    
      

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ นำเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

(ประธานสภาฯ)    
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
(เลขานุการสภาฯ)   2547ข้อ21 ได้กำหนดไว้ว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  
     ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยใน
    ปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย 
     ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา 
     ในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มา
    ใช้บังคับโดยอนุโลมข้อ11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ห้สภาท้องถิ่นเลือก 
     รองประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ 
     ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้ 
      (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี 
      แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนด 
     วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่ 
     วันในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของเทศบาลนั้น พรบ.เทศบาลฯ  
     ได้กำหนดไว้ในมาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม 
     สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปีให้สภาเทศบาล กำหนด  
     สรุปคือ เทศบาล จะต้องมีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัยต่อปีเป็นอย่างน้อย ที่ผ่าน 
     มาเทศบาลตำบลวังหงส์ จะกำหนดไว้ สมัยที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ สมัยที่ 2  
     เดือน พฤษภาคม สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม สมัยที่ 4 เดือน พฤศจิกายน ของ 
     ทุกปี (3 เดือน ต่อ 1 สมัย) โดยแต่ละสมัยจะกำหนดไว้ 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  
     1 - 30 ของแต่ละเดือน ในสมัยประชุม เว้นแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่เป็นสมัย 
     สามัญ สมัยที่ 1 ของแต่ละปี จะกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 หรือ 29 แล้วแต่ 
     ว่าปีใดจะมี 28 หรือ 29 วัน คือ ทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  ตามท่ีเคยกำหนดไว้เดิมนั้น เห็นว่าดีแล้ว คือสมัยสามัญสมัยที่ 1 ในเดือน 
(ประธานสภาฯ)    กุมภาพันธ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ สมัยสามัญสมัยที่ 2  
     ในเดือนพฤษภาคม   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม สมัยสามัญ สมัย 
     ที่ 3 ในเดือน สิงหาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม สมัยสามัญสมัยที่ 4  
     ในเดือน พฤศจิกายน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน จึงขอหารือกับ 
     สมาชิกสภาทุกท่านว่าที่ได้เสนอไปนั้นเหมาะสมหรือไม่ 
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นายประเสริฐ  หงษ์แสง      ที่ท่านประธานฯ เสนอก็เหมาะสมดีแล้ว คือ 3 เดือนต่อ 1 สมัยประชุม และที่
(สมาชิกสภาฯ เขต 1)      ผ่านมาก็ได้กำหนดไว้อย่างนี้มาตลอด หากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ก็สามารถขอ 
     เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้จึงเห็นควรกำหนดสมัย 
     สามัญไว้ 4 สมัย เท่าเดิม และตามที่ประธานสภานำหารือ 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)   
 

ที่ประชุม    ไม่มี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา       เมื่อไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบการกำหนดสมัย 
(ประธานสภาฯ)     ประชุมสามัญประจำปี2562 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ 
     ปี 2563 ของสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ มีดังนี้ หรือไม่  
                - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2562 มีกำหนด 30 วนั  
                     -  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562 มีกำหนด 30 วัน   
               - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 มีกำหนด 30 วัน 
               -  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563   
         มีกำหนด 29 วัน 
 

มติที่ประชุม   มีมติ 10 เสียง เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 และกำหนดสมัย 
    ประชุมสามัญสมัยแรก ของปี 2563 ของสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ ตามท่ี 
     ประธานสภาฯ เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)     
 

นายเจริญ  อินทราวุธ   ชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปีงบประมาณ 2562 ที่เทศบาลตำบล 
(นายกเทศมนตรีฯ)    วังหงส์ ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 5,197,000 บาท 
      เทศบาลตำบลวังหงส์ ได้นำมาดำเนินการโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคสล. เพ่ือ 
     การเกษตรขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 2,100 เมตร เริ่มต้น 
     ตั้งแต่คลองชลประทานซอย 7  ถึงท่ีนานางมอ  หงษ์แก้ว เลียบไปกับถนนสาย 
     มรณะ จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ผู้รับจ้างที่ชนะการประกวดราคา 
      เสนอราคา 4,437,000 บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเรียกมาทำสัญญาจ้าง 
     กับเทศบาลตำบลวังหงส์ ทำให้มีเงินเหลือจ่ายจากโครงการนี้ จำนวน 
     760,000 บาท โดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ 
     การใช้เงินเหลือจ่ายมาว่าต้องนำมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมของงานที่
    ได้ทำสัญญาไปแล้ว คือต้องเป็นงานประเภทเดียวกันใช้ประโยชน์ได้เหมือน 
     โครงการเดิม และต้องต่อเนื่องและอยู่ในพ้ืนที่เดิมด้วย ดังนั้นเทศบาลตำบล 
     วังหงส์ จึงได้นำเงินเหลือจ่ายจำนวน 760,000 บาท มาทำโครงการก่อสร้าง 
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     รางส่งน้ำเพ่ือการเกษตรเชื่อมระหว่างโครงการเดิม ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ลึก  
     1 เมตร ยาว 307 เมตร เริ่มต้นบริเวณท่ีนานายบุญมี  แห่งพิษ ถึงนานายโต   
     พิมเสน ขณะนี้ อยู่ในระหว่างทำรายละเอียดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
     พิจารณา อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายนี้ต่อไป 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ  ชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีข้ึนในวันที่ 24 มีนาคม  
(ปลัดเทศบาลฯ)    2562 ว่าเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งปันจัดส่วน โดยใช้บัตรใบเดียวกากบาทได้ 
     เบอร์เดียว คะแนนที่ได้จะเป็นการเลือกทั้ง ส.ส. เขตเลือก พรรคและเลือก 

     นายกรัฐมนตรีพร้อมกัน 3 อย่างคะแนนของพรรคจะนำไปรวมกันทั้งประเทศ  
     และหาค่าเฉลี่ยว่าแต่ละพรรคจะได้ ส.ส. แบบปาร์ตี้ลิส กี่คน โดยในครั้งนี้จะมี  
     ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 คน แบบปาร์ตี้ลีส 150 คน รวมจะมี ส.ส. ทั้งหมด  
     500 คน การเลือกจะเริ่มเปิดหีบตั้งแต่ 08.00 น. ปิดหีบ 17.00 น.  
     นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งแล้วนำคะแนนของทุกหน่วยไปรวมที่อำเภอ แล้ว 

     นำมารวมในระดับเขตต่อไป 

     -  ส่วนการเลือกตั้งของท้องถิ่นนั้น คงจะมีหลังจากเลือกตั้ง ส.ส. ไปแล้วโดย 

     น่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นใหญ่ ๆ ก่อน เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  
     อบจ. เทศบาลนคร ก่อน แล้วจึงมาเลือกตั้งท้องถิ่นเล็ก ๆ เช่น เทศบาลเมือง  
     เทศบาลตำบลและ อบต. ต่อไป 
 

นายสมบูรณ์  ชัยนนถี   - อยากทราบว่าขณะนี้ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 

(สมาชิกสภาฯ เขต 2)   เกษตรของตำบลวังหงส์ ได้หมดวาระลงหรือยัง และได้มีการแต่งตั้ง 

     คณะกรรมการชุดใหม่หรือยัง หากหมดวาระลงแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดตั้ง 

     คณะกรรมการชุดใหม่โดยเร็ว เพื่อให้บริการกับเกษตรกร ในเขตตำบลวังหงส์ 
 

นายบุญส่ง  อินโองการ   ขอให้ทางเทศบาลไปซ่อมฝารางระบายน้ำในซอย 27 ด้วยเพราะชำรุดมาเป็น 

(สมาชิกสภาฯ เขต 1)   เวลานานแล้วและชาวบ้านก็ได้มาแจ้งทางเทศบาลแล้วแต่ยังไม่ได้รับการ
    แก้ไขหากปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้ถนน ซอย 27 ได้ 
 

นายสมชาย  ยะปะนัน   -  แจ้งเรื่องหมู่ที่ 7 จะมีการก่อสร้างที่เก็บของเพ่ิมเติมข้างศาลเอนกประสงค์ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)   หมู่ที่7และหากมีการก่อสร้างเทศบาล คงจะต้องย้ายเสาไฟฟ้าที่เดินจากศาลา  
     ไปหาอนุสรณ์สถานตำนานหงส์ด้วยเพราะเสาไฟฟ้าจะไปขวางจุดที่จะ 
    ก่อสร้าง ศาลาเพ่ิมเติม 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
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นายประเสริฐ  ดอกจำปา    เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก จึงขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์,  
(ประธานสภาฯ)    รองนายกฯ, เลขานุการนายกฯ, ที่ปรึกษานายกฯ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
     วังหงส์ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และทำให้การประชุมเป็นไปด้วย 
       ความเรียบร้อย จึงขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา    12.35 น.  
 
 
 
    
 
 
 

  (ลงชื่อ)................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                              ( นายธีระศักดิ์     เหมืองหม้อ ) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ 

 

 
 
  (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                 ( นายสมบูรณ์  ชัยนนถี ) 
                   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์  เขต  ๒ 
 
 
 

  (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                               ( นางทองศรี  อมรพรหม ) 
                                                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์  เขต  ๒ 
 

 
 

     (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                ( นางจันเรียน  เดชปักษ์ ) 
                                                      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์  เขต  ๒ 
 

  
 

            (ลงชื่อ)................................................รับรองแล้ว 
                                                               ( นายประเสริฐ  ดอกจำปา ) 
                                                           ประธานสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ 
 
 


