
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่  1  ประจำปี  ๒๕62 
วันจันทร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม 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 นายภาคิน         ธรรมพิทักษ์ ตัวแทนวังหงส์ท่าทราย 

10 น.ส.รุ่งทิวา         ตื้อกันทะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
11 นายอรรถชัย       เสนานุรักษ์วรกุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร 



 
- 2 - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
12 นางนิลวรรณ         มูลไว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
13 นางธัญญวรัตม์  สุทธวงศ์  รอดสี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
14 นางกนกพร     กิติสาร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
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 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  1.  ตามท่ี พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์ ได้ถึงอสัญยกรรมเม่ือวันที่ 26      
(ประธานสภาฯ)      พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ส่วนราชการมีการลด 
     ธงครึ่งเสาเพ่ือไว้อาลัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562  
     และให้คนไทยร่วมกันไว้ทุกข์โดยแต่งกาย โทนสีดำ ตั้งแต่วันที่ 27  
     พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 
     2.  ผลการเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภา 
     ผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม 2562 ผู้แทนราษฎรลงมติ 
     เลือกนายชวน  หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ  ตันเจริญ  
     เป็นรองสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และนายศุภชัย  โพธิ์สุ เป็นรอง 
     ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม 
     - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
     ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
     2562 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา   ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ 
(ประธานสภาฯ)     ครั้งที่แล้วให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ได้รับทราบตามรายงาน 
     การประชุมครั้งที่แล้วที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
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นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ  อ่านสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
(เลขานุการสภาฯ)   ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
     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 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  
     28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่เลขานุการสภาฯ ได้จัดทำขึ้น หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   มีมติ 10 เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ สมัย 
    สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
    2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   3.1  ขอความเห็นชอบรับมอบโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จากร้าน 
    ปีเตอร์ก๊อปปี้ ดังนี้ 
     (1) เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Cannon รุ่น Pixma MP 287  ราคา 2,490 บาท 
     (2) เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Epson รุ่น L 3150 (WiFi) ราคา 5,980 บาท 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ นำเสนอสภาเทศบาลตำบลวังหงส์
(ประธานสภาฯ)    พิจารณา 
 

นายเจริญ  อินทราวุธ  ขอให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของเทศบาลตำบลวังหงส์ได้ 
(นายกเทศมนตรีฯ)   นำเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ พิจารณาแทน 
 

น.ส.รุ่งทิวา  ตื้อกันทะ  ตามท่ีเทศบาลตำบลวังหงส์ ได้รับหนังสือจากร้านปีเตอร์ก๊อปปี้  
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ขอบริจาคครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ให้กับ 
     กองคลังเทศบาลตำบลวังหงส์ เพ่ือใช้ประโยชน์ดังนี้ 
     1. เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Cannon รุ่น Pixma MP 287 ราคา 2,490บาท 
     2. เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L3150 (WiFi) ราคา 5,980 บาท 
       จึงเสนอให้สภาเทศบาลตำบลวังหงส์พิจารณา ว่าจะรับครุภัณฑ์  
     จำนวน 2 รายการนี้ไว้ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลวังหงส์หรือไม่ 
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นายประเสริฐ  หงษ์แสง   เครื่องพิมพ์ทั้ง 2 เครื่องนี้ เป็นเครื่องใหม่ หรือไม่และสามารถใช้การได้
(สมาชิกสภาฯ)    ตามปกติหรือไม่ 
 

น.ส.รุ่งทิวา  ตื้อกันทะ  เครื่องพิมพ์ที่ร้านปีเตอร์ก๊อปปี้ จะมอบให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบล 
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)  วังหงส์นั้น ตรวจเช็คดูแล้วเปน็เครื่องใหม่ทั้ง 2 เครื่อง และสามารถใช้การได้ 
     ตามปกติ 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  มีผู้ใดจะอภิปรายในเรื่องนี้อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)    
 

ที่ประชุม     ไม่มี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้เทศบาลตำบลวังหงส์ รับโอนเครื่องพิมพ์ 
(ประธานสภาฯ)   ทั้ง 2 รายการ ตามที่เสนอให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลวังหงส์ หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม    มีมติ 10 เสียง เห็นชอบให้เทศบาลตำบลวังหงส์ รับโอนเครื่องพิมพ์ทั้ง 2  
     รายการ ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลวังหงส์ ตามท่ีเสนอ 
     3.2  ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในสำนักปลัด หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ 
     สิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) หน้า 73 ข้อ 1 
     3.3  ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 
     ชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ใน 
     สำนักปลัด หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) หน้า  
     74 ข้อ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โอนงบประมาณมาเพ่ิม 1,000 บาท  
     และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา   ขอให้นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ นำเสนอสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ 
(ประธานสภาฯ)    พิจารณาในระเบียบวาระที่ 3.2 และ 3.3 พร้อมกัน เพราะเป็นเรื่องการโอน 
     และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเหมือนเดียวกันและจะขอ 
     มติที่ประชุมเป็นรายการ ๆ ไป 
 

นายเจริญ  อินทราวุธ    ในระเบียบวาระที่ 3.2 และ 3.3  ซึ่งเป็นเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

(นายกเทศมนตรีฯ)   คำชี้แจงและโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ขอมอบให้นางนิลวรรณ  มูลไว  
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นผู้นำเสนอสภาเทศบาลพิจารณา 
 

นางนิลวรรณ  มูลไว   3.2  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(จพง.ธุรการชำนาญงาน)  ในสำนักปลัด หน้า 73 ข้อ 1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ตั้ง 
     จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ 
     ประมวลผลไว้ 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท ซึ่งเมื่อถึงเวลาจัดซื้อใน 
     ปีงบประมาณ 2562 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนไปตาม 
      มาตรฐานครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง แต่ราคายังคงเดิม คือ 30,000 บาท  
      ดังนั้น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของคอมพิวเตอร์ ประมวลผลที่ตั้งไว้ 
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     ตามคุณสมบัติใหม ่(ดังมีรายละเอียดเปรียบเทียบกันตามเอกสารแนบท้าย 
     รายงานการประชุมที่  
     1) แต่งบประมาณยังคงเดิมคือ 30,000 บาท จึงเสนอให้สภาเทศบาล 
     พิจารณา 
     3.3  ส่วนในระเบียบวาระท่ี 3.3 ก็คล้าย ๆ กัน คือ เป็นการตั้งจ่ายไว้ซื้อ 
     เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อจะใช้กับโปรเจ็คเตอร์ในห้องประชุมที่ตั้งจ่าย 
     ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 
     สำนักปลัด หน้า 74 ข้อ 2 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 21,000 บาท เมื่อถึง 
     เวลาจัดซื้อในปีงบประมาณ 2562 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ 
     เปลี่ยนไปและมีราคาเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีก 1,000 บาท ดังนั้น จึงขอแก้ไข 
     เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ตั้งจ่ายไว้เดิมให้เป็นไปตาม 
     คุณสมบัติใหม่ที่กรมบัญชีกลางกำหนดและโอนงบประมาณมาเพ่ิมอีก  
     1,000 บาท (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 2  
     และ 3) จึงเสนอให้สภาเทศบาลตำบลวังหงส์พิจารณาให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
     คำชี้แจงและโอนงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจำปี 2562 ในระเบียบวาระท่ี 3.2 และ 3.3  
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  มีผู้ใดจะอภิปรายในระเบียบวาระท่ี 3.2 และ 3.3 นี้หรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม    ไม่มี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์จะอภิปรายในระเบียบวาระท่ี 3.2 
(ประธานสภาฯ)    และ 3.3 นี้ จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใน 
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ในระเบียบวาระท่ี 3.2  
     ตามท่ีเสนอ 
 

มติที่ประชุม    มีมติ 10 เสียง เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในเทศบัญญัติ  
     งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตามระเบียบวาระท่ี 3.2 ตามท่ีเสนอ 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาฯ)    คำชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ใน 
     วาระท่ี 3.3 ตามท่ีเสนอหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม    มีมติ 10 เสียงเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 
     ชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ในวาระ 
     ที่ 3.3 ตามท่ีเสนอ 
     3.4  ขอความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายของท่าทรายนางศรีพูน  
     นรรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลวังหงส์  
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  เทศบาลตำบลวังหงส์ ได้รับเรื่องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ว่านางศรีพูน 
(ประธานสภาฯ)    นรรัตน์  ผู้ประกอบการท่าทรายในหมู่ที่ 5 ตำบลวังหงส์ ได้ยื่นเรื่องราวขอต่อ 
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     ใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในแม่น้ำยม  
     หมู่ที่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เนื้อท่ี 2 ไร่ ดังมี 
     รายละเอียดตามหนังสือของสำนักงานท่ีดินที่ได้แจกให้ที่ประชุม และ 
     สำนักงานที่ดินได้ขอให้นำเรื่องขอต่อใบอนุญาตดูดทรายดังกล่าว ทำการ 
      ประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ที่ขออนุญาต และเสนอเรื่องต่อสภาเทศบาลตำบล 
     วังหงส์พิจารณา พร้อมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตดูด 
     ทรายหรือไม่เสร็จแล้วส่งสำเนารายงานการประชาคมและมติที่ประชุมพร้อม 
     ความเห็นให้สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ   จากการดูในใบอนุญาตดูดทราย (ท.ด. 69 ก.) นั้นกรณีของนางศรีพูน  
(ปลัดเทศบาลฯ)    นรรัตน์  ใบอนุญาตออกให้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และใบอนุญาตนี้ 
     จะหมดลงในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จึงได้นำเรื่องการขอต่อใบอนุญาตดูด 
     ทรายดังกล่าวได้มาเสนอให้สภาเทศบาลตำบลวังหงส์พิจารณาแล้วจะได้แจ้ง 
     ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ต่อไป 
 

นายสมชาย  ยะปะนันท์   ในการทำประชาคมหมู่บ้านในเรื่องการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายของท่าทราย 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2)   นางศรีพูน  นรรัตน์  นั้น ผลของการทำประชาคมเป็นอย่างใดบ้าง 
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ  ทางเทศบาลได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลวังหงส์ ซึ่งเป็น 
(ปลัดเทศบาลฯ)   หมู่บ้านที่ตั้งของท่าทราย ได้ประชาคมหมู่บ้านมีความเห็นอย่างไรบ้างกับการ 
     ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายของท่าทรายนางศรีพูน  นรรัตน์ โดยทางหมู่บ้านได้ 
     มีการประชุมประชาคมกัน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติ 
     เป็นเอกฉันท์ให้ท่าทรายของนางศรีพูน  นรรัตน์ อนุญาตต่อไปได้ (ดังมี 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมที่ 4) 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา   มีผู้ใดจะอภิปรายในระเบียบวาระท่ี 3.4 นี้ หรือไม่  
(ประธานสภาฯ) 
 

นายบุญส่ง  อินโองการ   ขอให้ทางผู้ประกอบการได้แจ้งให้รถบรรทุกทรายที่วิ่งภายในเขตชุมชนตำบล 
(สมาชิกสภาฯ)    วังหงส์ ได้ระมัดระวังและเอาใจใส่ไม่ให้ทรายตกเรี่ยราดบริเวณทางแยก สภ. 
     วังหงส์และบริเวณย่านชุมชนด้วย เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถ 
     มอเตอร์ไซค์ได้ 
 

นายสมบูรณ์  ชัยนนถี   ขอให้ทางผู้ประกอบการถือปฏิบัติในเรื่องท่ีจะป้องกันทรายตกเรี่ยราดลงบน 
(สมาชิกสภาฯ)     ถนนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะรถดั๊มขนาดเล็กที่เป็นสาเหตุให้ทรายตกเรี่ยราด  
     และขอให้มีการรดน้ำบนถนนเป็นประจำ เพ่ือป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่ 
     รบกวนชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ข้างถนนด้วย เพราะทั้ง 2 ปัญหาส่วนใหญ่จะ 
     เกิดมาจากรถบรรทุกทราย 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  มีผู้ใดจะอภิปรายในระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่องการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายนี้
(ประธานสภาฯ)    อีกหรือไม่ 
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ที่ประชุม    ไม่มี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายอีก จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ท่าทรายของนาง 
(ประธานสภาฯ)    ศรีพูน  นรรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลวังหงส์ ต่อใบอนุญาตในปี 2562 นี้ หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม    มีมติ 10 เสียง เห็นชอบให้ท่าทรายของนางศรีพูน  นรรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบล 
     วังหงส์ ต่อใบอนุญาตในปี 2562 นี้ ตามท่ีเสนอ 
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ  ต่อไปคงนำเรื่องการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายของท่าทรายนางศรีพูน   
(ปลัดเทศบาลฯ)    นรรัตน์  ทั้งผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และมติที่ประชุมของ 
     สภาเทศบาลตำบลวังหงส์ในวันนี้ แจ้งกับสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายเจริญ  อินทราวุธ   ในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลวังหงส์ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
(นายกเทศมนตรีฯ)   ในเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
     1,561,600 บาท แยกเป็น 1. ก่อสร้างรางส่งน้ำเพ่ือการเกษตร จำนวน 4  
     โครงการ  2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 โครงการ และ  3. ก่อสร้าง 
     วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินและไหล่ทางบริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำ 
     ยม หมู่ที่ 7 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว 6 โครงการ เหลอืเพียงโครงการ 
     ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินและไหล่ทางบริเวณคอสะพาน 
     ข้างแม่น้ำยม หมู่ที่ 7 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับแบบแปลน 
 

นายสมบูรณ์  ชัยนนถี   1. ในเรื่องของโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินและไหล่ทาง 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)    บริเวณคอสะพานข้ามน้ำยม หมู่ที่ 7 บริเวณหลังป้อมตำรวจริมยมนั้น หากใน 
     ปี 2562 นี้ยังไม่ได้ดำเนินการ ก็คาดว่าตลิ่งบริเวณดังกล่าวจะต้องพังทลาย 
     ลงมาอีกและจะเสียหายไปมากกว่าปัจจุบัน เห็นควรให้เร่งดำเนินการโดยด่วน 
     หรือมมีาตรการใดบรรเทาเหตุการณ์ที่จะป้องกันไม่ให้ตลิ่งพังทลายลงไป 
     จนถึงถนนสายใหญ่บริเวณคอสะพาน เพราะขณะนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูน้ำหลากในปี  
     2562 แล้ว  
     2. บ่อพักท่อระบายน้ำจากชุมชนตำบลวังหงส์ไปลงแม่น้ำยมบริเวณป้อมริม 
     ยม ขณะนี้ฝาบ่อพักน้ำได้ชำรุดหลายจุด และได้แจ้งให้เทศบาลไปแก้ไขแล้ว  
     หากปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายกับผู้สัญจรไปมาบริเวณนั้นได้ จึงขอให้ทาง 
     เทศบาลเร่งแก้ไขโดยด่วนด้วย เพราะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ 
     เทศบาล 
 

นายเจริญ  อินทราวุธ   เรื่องการแก้ไขฝารางระบายน้ำในเขตตำบลวังหงส์ รวมถึงฝาบ่อพักท่อระบาย 
(นายกเทศมนตรี)                    น้ำที่ไปลงแม่น้ำยมบริเวณป้อมริมยม ขณะนี้กองช่างเทศบาลตำบลวังหงส์ได ้
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     สำรวจออกแบบและประมาณราคาเสร็จแล้ว ใช้เงินค่าซ่อมแซมประมาณ 7  
      หมื่นบาท และอยู่ในระหว่างหาผู้รับจ้างมาทำงานฝารางทั้งหมด คาดว่าจะ 
     เสร็จภายในปีงบประมาณ 2562 นี้  
 

นายสมบูรณ์  ชัยนนถี   ขอให้ทางเทศบาล ซึ่งรับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
(สมาชิกสภาฯ)    เกษตรตำบลวังหงส์ ติดตามเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ฯ ว่าชุดเดิมได้หมด 
     วาระลงหรือยังหากหมดวาระแล้วก็ให้ทางเทศบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งใหม่ 
              

นายบุญส่ง  อินโองการ   โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างถนนเรียบร่องเปื๋อยทางทิศเหนือ เขตติดต่อ 
(สมาชิกสภาฯ)    วังหงส์-น้ำรัด ที่ทหารช่างจะมาดำเนินการนั้น หากทหารช่างไม่มาดำเนินการ  
     ทางเทศบาลจะดำเนินการเองหรือให้หน่วยงานอื่น ดำเนินการได้หรือไม่  
     อย่างใด เพราะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากในเรื่องของการ 
     ขนส่งสินค้าและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหม้อ  โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างถนนเรียบร่องเปื๋อยทางทิศเหนือ เขตติดต่อ 
(ปลัดเทศบาลฯ)   วังหงส์ - น้ำรัดนั้น ที่ทางทหารช่างได้มาสำรวจและจะก่อสร้างนั้น โครงการ 
     ดังกล่าวได้บรรจุในแผนพัฒนาพัฒนาของเทศบาลแล้ว หากทหารช่างไม่มา 
     ดำเนินการก่อสร้างทางเทศบาลอาจประสานหน่วยงานอ่ืนมาดำเนินการหรือ 
     เทศบาลอาจดำเนินการเองได้ เพราะบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาล 
     เรียบร้อยแล้ว 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจำปา    เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก จึงขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์,  
(ประธานสภาฯ)    รองนายกฯ, เลขานุการนายกฯ, ที่ปรึกษานายกฯ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
     วังหงส์และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังหงส์ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
     และทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา    12.40 น.  
   
 

 

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

 

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

                                                                 ( นายสมบูรณ์  ชัยนนถี ) 
                   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์  เขต  ๒ 
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  (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                               ( นางทองศรี  อมรพรหม ) 
                                                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์  เขต  ๒ 

 
 

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

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


