
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  1  ประจําป  ๒๕63 

วันพุธ ท่ี 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลวังหงส 

  ------------------------------------------------------------------------- 
ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
1 นายประเสรฐิ      ดอกจําปา ประธานสภาเทศบาลตําบลวังหงส 
2 นายบุญสง         อินโองการ รองประธานสภาเทศบาลตําบลวังหงส 
3 นายประเสริฐ      หงษแสง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 1 
4 นายเรือน         พรมทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต ๑ 
5 นายณิศพัฒน     คําม่ัน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 1 
6 นายจีรวัฒน       หงษสิบสอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 1 
7 นางทองศรี        อมรพรหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 2 
8 นางจันเรียน       เดชปกษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต ๒ 
9 นายสมบูรณ       ชัยนนถี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต ๒ 

10 นายการุณ         เจตภัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต ๒ 
11 นายสมชาย        ยะปะนันท สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต ๒ 
12 นายธีระศักดิ์      เหมืองหมอ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลวังหงส 

 
ผูลาประชุม 
 -  ไมมี 
 

ผูขาดประชุม 
 -  ไมมี 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
1 นายเจริญ         อินทราวุธ นายกเทศมนตรีตําบลวังหงส 
2 นายไพฑูรย       หงษสามสิบเจ็ด  รองนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส คนท่ี 1 
3 นางยลกานต       สุขภัทรสิร ิ รองนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส คนท่ี 2 
4 ร.ต.ท.อัครราช      เขมขัน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลวังหงส 
5 นางสาววรกานต      ปูแสน เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส 
6 นางปราณี        หงษวงศ  ผูอํานวยการกองคลัง 
7 นายพีรพัฒน       ลือโฮง ผูอํานวยการกองชาง 
8 นางนิลวรรณ      มูลไว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9 นายอรรถชัย       เสนานุรักษวรกุล ผูชวยเจาหนาท่ีการเกษตร 

10 นางกนกพร       กิติสาร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
12 นายชนธัญ        อินทราวุธ นักทรัพยากรบุคคล 
13 นายอรรถชัย      เสนานุรักษวรกุล ผูชวยเจาหนาท่ีการเกษตร 

 
เริ่มประชุมเวลา   13.0๐ น. 
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหมอ บัดนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส  มาประชุมจํานวน  11  ทาน  
(เลขานุการสภาฯ)  ครบประชุมแลว จึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลวังหงส ไดกลาว 
    เปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  กลาวสวัสดี นายกฯ,  รองนายกฯ, เลขานุการนายกฯ, ท่ีปรึกษานายกฯ,  
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส,  เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลวังหงส และ 
    ผูเขารวมประชุมทุกทาน จึงขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส สมัย 
    สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา   ในชวงระหวางวันท่ี 20-23 สิงหาคม 2563 ประเทศไทยตอนบนไดรับผล  
(ประธานสภาฯ)   กระทบจากพายุฮีโกรส ทําใหเกิดน้ําทวมและน้ําปาไหลหลากตําบลวังหงส 
    ก็ไดรับผลกระทบพอสมควร จากน้ําทวมพืชผลทางการเกษตรท่ีอยูริมน้ํายม  
     และเสนทางคมนาคมเลียบรองเปอไดรับความเสียหาย จึงขอใหเทศบาลได 
     ประสานขอรับความชวยเหลือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย 
     

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
    ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 วันศุกร ท่ี 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  
    2563 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา   ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส 
(ประธานสภาฯ)    ครั้งท่ีแลวใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสไดรับทราบตามรายงาน 
    การประชุมครั้งท่ีแลวท่ีไดแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหมอ อานสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส สมัยสามัญ สมัยท่ี  
(เลขานุการสภาฯ)  2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 เม่ือวันศุกร ท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
    และสรุปมติท่ีประชุมของการประชุมครั้งท่ีแลววาไดมีมติในเรื่องใดบาง และ 
    ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส ไดตรวจสอบรายงานการประชมุ 
     ครั้งท่ีแลว หากจะมีการแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องใด ก็ขอใหนําเสนอสภา 
     เทศบาลตําบลวังหงสพิจารณา 
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ท่ีประชุม   ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา   มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสทานใดจะเสนอใหแกไขเพ่ิมเติมใน 
(ประธานสภาฯ)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงสครั้งท่ีแลว ท่ีเลขานุการสภาฯ  
     ไดจัดทําข้ึนหรือไม 
 

ท่ีประชุม   ไมมี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  ขอมติท่ีประชุมวาเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล  
(ประธานสภาฯ)   วังหงส สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 เม่ือวันศุกร ท่ี  
    8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ท่ีเลขานุการสภาฯ ไดจัดทําข้ึน หรือไม 
 

มติท่ีประชุม   มีมติ 10 เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 
      วังหงส สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2563 เม่ือวันศุกร ท่ี  
     8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอใหม 
    3.1 เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 
    วาระท่ี 1  (รับหลักการ) 
     

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  ทางสภาเทศบาลตําบลวังหงสไดรับแบบเสนอรางเทศญัตติ เรื่อง  
(ประธานสภาฯ)   เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 จาก 
    นายกเทศมนตรีตําบลวังหงส เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม  2563 จึงไดนําเสนอ 
    ใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสพิจารณาในวาระท่ี 1 รับหลักการใน 
     วันนี้และขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส ไดเสนอรางเทศบัญญัติฯ ให 
    สภาเทศบาลตําบลวังหงสพิจารณาในวาระท่ี 1  (รับหลักการ) 
 

นายเจริญ  อินทราวุธ  กลาวสวัสดีประธานสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสทุกทานและ 
(นายกเทศมนตรีฯ)  ผูเขารวมประชุมทุกทานและอานคําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ 
    รายจายประจําปงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตําบลวังหงส บันทึก 
    หลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา  
    2564 ของเทศบาลตําบลวังหงส, รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาล 
    ตําบลวังหงส, เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
    2564 เทศบาลตําบลวังหงส, รายงานประมาณการรายรับประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลวังหงส, รายงานรายละเอียด 
    ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

2564 เทศบาลตําบลวังหงส (ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมท่ี  
1) ในสวนของรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณ

รายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมอบหมายให 
นายธีระศักดิ์  เหมืองหมอ ปลัดเทศบาลตําบลวังหงส ไดแถลงใหสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลวังหงสทราบ 
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นายธีระศักดิ์  เหมืองหมอ อานรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป  
(ปลัดเทศบาลตําบลวังหงส) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลวังหงส ตาม  
    (เอกสารแนบทายรายงานการประชุมท่ี 2) รายงานรายละเอียดประมาณ 
     การรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะแยกออกเปน 
     แผนงาน ดังนี้ เริ่มตั้งแตแผนงานบริหารงานท่ัวไป, แผนงานรักษาความสงบ 
     ภายใน,  แผนงานการศึกษา, แผนงานสาธารณสุข, แผนงานสังคม 
     สงเคราะห, แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        , แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ, แผนการเกษตร,  
     แผนงานงบกลางรวมท้ังหมด 10 แผนงาน 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  ในการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)   2564 ทางนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส ไดอานคําแถลงงบประมาณ,  
     บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติฯ, ตัวเทศบัญญัติฯ และ 
     ประมาณการรายรับใหกับสมาชิกสภาฯ ทราบไปแลว และปลัดเทศบาล 
     ตําบลวังหงสก็ไดชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายจายของเทศบัญญัติฯ  
     ทุกแผนงานไปแลว มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสผูใดจะอภิปรายใน 
     วาระท่ี 1 (รับหลักการ) หรือไม 
 

นายบุญสง  อินโองการ  รายการตั้งจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564 นี้  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) เปนรายจายประจําอยูมาก ซ่ึงบางรายการก็ไมจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ  
    สวนรายจายเพ่ือการพัฒนาท่ีเปนโครงการกอสรางยังมีนอย จาก 
      งบประมาณท้ังหมดมีโครงการเพ่ือพัฒนาท่ีเปนโครงการกอสรางมี 5  
     โครงการงบประมาณเพียง 1,214,000 บาท เทานั้น  
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหมอ ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 นี้ ไดใชหลักการตั้ง 
(ปลัดเทศบาลตําบลวังหงส) ตามความจําเปนท่ีเปนความตองการของราษฎร จากการประชาคมและ 
     ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสั่งการผานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เชน  
    คาใชจายในการเลือกตั้ง, คาใชจายในการจัดทําแผนท่ีภาษี, คาใชจายเพ่ือ 
    สนับสนุนกิจกรรมของ อปพร., คาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการ 
    เฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก 
    พระราชดําริ คาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวยเอดส  รวมถึง 
    โครงการท่ีในพ้ืนท่ีตําบลวังหงส ตองดําเนินการทุกป เชน โครงการจัดงาน 
    ประเพณีสงกรานตและดําหัวหงส, โครงการ อนุรักษปาชุมชน, เงินสมทบ 
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ, สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เปนตน ซ่ึง 
    งบประมาณในภาครายจาย มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนทุกป แตงบประมาณ 
     ภาครายรับไมเพ่ิมแตอยางใด และแตละปเทศบาลตําบลวังหงสก็จะมีงบ 
     เพ่ือการพัฒนาไมเกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนบาท) 
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นายณิศพัฒน  คําม่ัน  ขอทราบรายละเอียดสิ่งกอสรางท้ังหมดในเทศบัญญัติงบประมาณ ป  
(รองประธานสภาเทศบาลฯ) 2564 นี้วามีก่ีโครงการ งบประมาณเทาใด 
 

นายเจริญ   อินทราวุธ  ในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564 ของเทศบาลตําบลวังหงส 
(นายกเทศมนตรีตําบลวังหงส) ไดจัดทําตามภารกิจและความจําเปนของราษฎรในพ้ืนท่ีเปนหลัก โดยดูจาก 
    ความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการและตามนโยบายของสวนกลางและ 
    ใหครอบคลุมภารกิจท้ังดานคุณภาพชีวิต ดานสงเสริมอาชีพ ดานการศึกษา  
    ดานการเกษตร และดานอ่ืน ๆ โดยในเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2564  
     นั้น จะเห็นวาไดตั้งงบประมาณไวเกือบจะทุกดาน ตามสถานการคลังท่ีมี 
     อยูในปจจุบัน    
 

นายธีระศักดิ์   เหมืองหมอ สิ่งกอสรางท้ังหมดในเทศบัญญัติงบประมาณป 2564 นั้น มีท้ังหมด 5 
(ปลัดเทศบาลตําบลวังหงส) โครงการอยูในเอกสารสรุปงบหนาสิ่งกอสรางในเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบแปลนประมาณราคา  
     ท่ีไดแจกใหท่ีประชุมแลวแยกเปนท้ัง 5 โครงการเปนคากอสรางรางสงน้ํา 
     เพ่ือการเกษตรท้ังหมด ดังนี้ (ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุมท่ี 3) 
             

นายประเสริฐ  ดอกจําปา    มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสผูใดจะอภิปรายในวาระท่ี 1  
(ประธานสภาฯ)    (รับหลักการ) รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  
     พ.ศ. 2564 อีกหรือไม 
 

ท่ีประชุม   ไมมี 
 

นายสมบูรณ   ชัยนนถี  เสนอใหปดอภิปรายในวาระท่ี 1 (รับหลักการ) เพ่ือใหลงมติวาจะรับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2) รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 หรือไม  
 

นายประเสริฐ   ดอกจําปา มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสจะอภิปรายในวาระท่ี 1 (รับหลักการ) 
(ประธานสภาฯ)   รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2564 นี้ อีกหรือไม   
 

ท่ีประชุม   ไมมี 
 

นายประเสริฐ   ดอกจําปา เม่ือไมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส จะอภิปรายในวาระท่ี 1  
(ประธานสภาฯ)   (รับหลักการ) นี้อีกจึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหรับหลักการในวาระท่ี 1  
    (รับหลักการ) ของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลวังหงสเสนอหรือไม 
 

มติท่ีประชุม   มีมติ 10 เสียง เห็นชอบรับหลักการ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
    ประจาํปงบประมาณ 2564 ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลวังหงสเสนอ 
 

นายประเสริฐ    ดอกจําปา ในข้ันตอนตอไป คงจะเปนการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ 
(ประธานสภาฯ)   โดยตั้งเปนคณะกรรมการสามัญ ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
    วังหงส มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน จึงขอหารือท่ีประชุมวา 
    เห็นควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ในครั้งนี้ก่ีคน 
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นางทองศรี  อมรพรหม  คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) 2564 นี้ เห็นควรตั้ง จํานวน ๓ คน เพราะจะทําใหมีความคลองตัวในการ  

ดําเนินงาน 
 

นางจันเรียน  เดชปกษ  เห็นดวยท่ีจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ๓ คน เพราะจะทําใหการ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2) พิจารณาคําแปรญัตติฯ มีความรวดเร็ว 
 

นายประเสริฐ   ดอกจําปา มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสผูใด มีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   ไมมี 
 

นายประเสริฐ   ดอกจําปา ขอมติท่ีประชุมวาเห็นควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕64  จํานวน ๓ คนหรือไม 
 

มติท่ีประชุม   มีมติ  ๑0  เสียง เห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  ๒๕64 จํานวน 3 คน                                                 
      

นายประเสริฐ   ดอกจําปา ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในครั้งนี้  ใหสมาชิกสภา 
(ประธานสภาฯ)   เทศบาลตําบลวังหงส เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส ผูท่ี 

เห็นสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ และตองมีผูรับรองอยางนอย ๒  
คน ผูเสนอไมใหเปนคนเดียวกับผูรับรอง การเสนอชื่อใหเสนอโดยไมจํากัด
จํานวน  แตจะใหมีการเลือกเปนคน ๆ ตามลําดับไป เชน เลือกคนท่ี ๑ 
กอนแลวถึงจะไปเลือกคนท่ี ๒ คนท่ี ๓ ตอไป  จึงขอใหสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลวังหงส เสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1  

 

นายสมบูรณ  ชัยนนถี    เสนอนายบุญสง  อินโองการ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๑ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2) 
 

นายประเสริฐ   ดอกจําปา ขอผูรับรอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   มีผูรับรอง  ๒  คน 
 

นายประเสริฐ   ดอกจําปา มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสผูใด จะเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปน 
(ประธานสภาฯ)    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 อีกหรือไม 
 

ท่ีประชุม   ไมมีผูใดเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 อีก 
 

นายประเสริฐ    ดอกจําปา เปนอันวาท่ีประชุมเลือกนายบุญสง  อินโองการ  เปนคณะกรรมการแปร 
(ประธานสภาฯ)    ญัตติคนท่ี 1 
 

นายเรือน  พรมทอง  เสนอนางทองศรี  อมรพรหม  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) 
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นายประเสริฐ   ดอกจําปา ขอผูรับรอง   
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   มีผูรับรอง 2 คน 
 

นายประเสริฐ   ดอกจําปา มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสผูใด จะเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปน 
(ประธานสภาฯ)    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 อีกหรือไม 
 

ท่ีประชุม   ไมมีผูใดเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 อีก 
 

นายประเสริฐ   ดอกจําปา เปนอันวาท่ีประชุมเลือกนางทองศรี  อมรพรม เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ)    คนท่ี 2 
 

นายสมชาย  ยะปะนันท  เสนอนางจันเรียน  เดชปกษ เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2) 
 

นายประเสริฐ   ดอกจําปา ขอผูรับรอง   
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   มีผูรับรอง 2 คน 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสผูใด จะเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปน 
(ประธานสภาฯ)    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 3 อีกหรือไม 
 

ท่ีประชุม   ไมมีผูใดเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 อีก 
 

นายประเสริฐ    ดอกจําปา เปนอันวาท่ีประชุมเลือกนางจันเรียน  เดชปกษ  เปนคณะกรรมการแปร 
(ประธานสภาฯ)    ญัตติคนท่ี ๓ 
 

นายประเสริฐ    ดอกจําปา สรุปท่ีประชุมมีมติเลือก  ๑. นายบุญสง  อินโองการ, 
(ประธานสภาฯ)     2. นางทองศรี  อมรพรม  ๓. นางจันเรียน  เดชปกษ  เปนคณะกรรมการ 
    แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป  ๒๕64 

 

นายประเสริฐ    ดอกจําปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   
(ประธานสภาฯ)    พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ ๔๕  วรรค ๓   
     ไดกําหนดไววา  “ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณารวมวาระรวด  
     เดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ี ๒ ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร 
     ญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการ”  จึงขอ 
      หารือท่ีประชุมวาเห็นควรกําหนดใหเสนอคําแปรญัตติได จนถึงเม่ือใด แต 
        ตองไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง นบัแตสภาฯ มีมติรับหลักการ 
 

นายสมบูรณ   ชัยนนถี  เห็นควรใหยื่นเสนอคําแปรญัตติได ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) ของวันท่ี 27, 28 และ 31 สิงหาคม 2563 
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นางทองศรี  อมรพรม  เห็นควรท่ีจะกําหนดใหยื่นเสนอคําแปรญัตติไดตั้งแตวันท่ี 27, 28 และ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2) 31 สิงหาคม 2563 ในเวลาทําการ คือ 08.30 น. ถึง 16.30 น. เพราะ 
     เปนเวลาทําการของทางราชการ 
 

นายประเสริฐ   ดอกจําปา มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสผูใด เห็นเปนอยางใดบางในการ 
(ประธานสภาฯ)    กําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตต ิ
 

ท่ีประชุม   ไมมี 
 

นายประเสริฐ    ดอกจําปา ขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหยื่นเสนอคําแปรญัตติฯ ไดตั้งแตวันท่ี 27, 28 
(ประธานสภาฯ)    และ 31 สิงหาคม 2563  ในเวลาทําการคือ 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
    ตามท่ีเสนอหรือไม 
 

มติท่ีประชุม   มีมติ  ๑0  เสียง เห็นชอบใหยื่นเสนอคําแปรญัตติฯ ไดตั้งแตวันท่ี 27, 28  
    และ 31 สิงหาคม 2563 ในเวลาทําการคือ 08.30 น. 16.30 น. 
    ตามท่ีเสนอ 
 

นายประเสริฐ    ดอกจําปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   
(ประธานสภาฯ)    พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ขอ  ๔๙   
     วรรค ๒ กําหนดไววา “ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ิน 
     กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็น 
     ควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติ ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปน 
     หนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอ และเสนอตอประธานคณะกรรมการ 
     แปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ จะตองมีสมาชิกสภา 
     ทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใช 
     ตามทายระเบียบนี้” โดยใหเสนอไดท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลวังหงสเทานั้น 
 

นายธีระศักดิ์   เหมืองหมอ สรุปคือผูเสนอคําแปรญัตติได คือ สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
(ปลัดเทศบาลฯ)    แตถาสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูเสนอคําแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภา 
    เทศบาลรับรอง ๒ คน แตถานายกเทศมนตรีเปนผูเสนอคําแปรญัตติ ไม 
     ตองมีผูรับรองการเสนอใหเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ โดยใช 
     แบบขอเสนอแปรญัตติทายระเบียบฯ และขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
     ท่ีไดรับการเลือกท้ัง ๓ คน คือ ๑. นายบุญสง  อินโองการ, ๒. นางทองศรี   
     อมรพรม,  3. นางจันเรียน  เดชปกษ  ประชุมเวลา  ๑6.3๐  น.  ของวันนี้  
     คือ วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 ท่ีหองประชุมเทศบาลตําบลวังหงส เพ่ือ 
     เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
     3.2  การพิจารณาตอใบอนุญาตของบริษัทคชาธารกอสรางจํากัด 
 

นายประเสริฐ    ดอกจําปา  ในเรื่องนี้ขอใหเลขานุการสภาเทศบาลตําบลวังหงสนําเสนอท่ีประชุม 
(ประธานสภาฯ)   พิจารณา 
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นายธีระศักดิ์  เหมืองหมอ   เนื่องดวยสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร ไดแจงใหเทศบาลตําบลวังหงส 
(เลขานุการสภาฯ)   ทราบวาบริษัทคชาธารกอสรางจํากัดไดยื่นขอตอใบอนุญาตดูดทรายตาม 

มาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน บริเวณแมน้ํายมหมูท่ี 8 ต.แมหลาย 
อ.เมืองแพร จ.แพร เนื้อท่ี 2 ไร ในป 2563 นี้ และตามมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดแพร เม่ือวันท่ี 
17 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบวา “ถาบริเวณท่ีขออนุญาตคาบเก่ียว 
มากกวา 1 ตําบล ก็จะตองขอความเห็นชอบจากองคกรปกครองทองถ่ินใน
ตําบลท่ีคาบเก่ียวและจะตองทําประชาคมฝงท่ีขออนุญาตและฝงตรงขาม
ดวย บริเวณท่ีขออนุญาตดูดทรายของบริษัทคชาธารกอสรางจํากัดนี้ตั้งอยู 
หมูท่ี 8 ต.แมหลาย อ.เมืองแพร จ.แพร  ซ่ึงอยูฝงตรงขามกับหมูท่ี 7  

  ต.วังหงส อ.เมืองแพร จ.แพร การขอตอใบอนุญาตของบริษัทคชาธารฯ จึง
ตองมีการนําเรื่องเขาประชุมประชาคมหมูบานหมูท่ี 7 ต.วังหงส และเขา
พิจารณาจากสภาเทศบาลตําบลวังหงสกอน และในเรื่องนี้ก็ไดผานการ
ประชุมประชาคมหมูบาน หมูท่ี 7 ตําบลวังหงส มาแลว เม่ือวันท่ี 21 
สิงหาคม 2563 

 

นายประเสริฐ   หงษแสง  การดูดทรายของบริษัทคชาธารกอสรางนี้ ก็ดําเนินการในเขตหมูท่ี 8  
   ต.แมหลาย ซ่ึงอยูฝงตรงขามกับ ต.วังหงส และท่ีผานมาในเขตตําบลวังหงส

ก็ไมไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการประกอบการของทาทราย
คชาธารฯ แตอยางใด จึงเห็นควรใหบริษัท คชาธารฯ ตอใบอนุญาตในป 
2563 ตอไป   

 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  ขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหบริษัทคชาธารฯ  ตอใบอนุญาตในป 2563 นี้ 
(ประธานสภาฯ)    หรือไม 
 

มติท่ีประชุม    มีมติ 10 เสียง เห็นชอบใหบริษัทคชาธารฯ ตอใบอนุญาตในป 2563  
    ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายประเสริฐ    ดอกจําปา หารือท่ีประชุมวาเห็นควรนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส สมัยสามัญ 
(ประธานสภาฯ)    สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563 เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัต ิ
      งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ในวาระท่ี 2 (แปรญัตติ)   
     และวาระท่ี 3 (ลงมติ)  เม่ือใด  
 

นายธีระศักดิ์   เหมืองหมอ ในสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2563 ของสภาเทศบาลตําบล  
(ปลัดเทศบาลฯ)   วังหงสไดกําหนดไวระหวางวันท่ี 1-30 สิงหาคม 2563 สวนในระหวาง 
    วันท่ี 27, 28 และ 31 สิงหาคม 2563 เปนชวงเวลาของการดําเนินการ   
    รับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยการประชุม 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งท่ี 2 คงจะเปนวันท่ี 1 กันยายน 2563  
    และคณะกรรมการแปรญัตติตองสงรายงานความเห็นใหประธานสภาฯ  
     ทราบและประธานสภาตองสงรายงานความเห็นพรอมรางเทศบัญญัติฯ ท่ี 
    ผานคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลวใหสมาชิกสภาฯ ไดทราบกอน 
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    การประชุมพิจารณาในวาระท่ี 2 การประชุมครั้งตอไป ในสมัยประชุม 
    สามัญท่ี 3 ป 2563 นี้ คงจะตองมีการขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 
    ประมาณ 15 วัน ตอผูวาราชการจังหวัดกอน ในวันท่ี 4 - 7 กันยายน ก็ 
    เปนวันหยุดราชการ และจะตองมีการเตรียมเอกสารเพ่ือนําเสนอในการ 
    ประชุมครั้งนี้ตอไปพอสมควร จึงเสนอใหมีการประชุมสภาเทศบาลตําบล 
    วังหงสสมัยสามัญสมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563 เพ่ือพิจารณารางเทศ 
    บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 ในวาระท่ี 2  
    (แปรญัตติ) และวาระท่ี 3 (ลงมติ) ในวันศุกร ท่ี 11 กันยายน 2563  
    เวลา 09.00 น.  
 

นายประเสริฐ    ดอกจําปา มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสมีความเห็นในการนัดประชุมครั้งตอไป 
(ประธานสภาฯ)    ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลตําบลวังหงสเสนอหรือไม 
 

มติท่ีประชุม   ไมมี 
 

นายประเสริฐ   ดอกจําปา นัดท่ีประชุมใหมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
(ประธานสภาฯ)   ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563 ในวันศุกร ท่ี 11 กันยายน 2563 เวลา  
    09.00 น. ณ หองประชุม เทศบาลตําบลวังหงส เพ่ือพิจารณารางเทศ   
    บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ในวาระท่ี 2  
    (แปรญัตติ)  และวาระท่ี 3 (ลงมติ) 

  

นายประเสริฐ    ดอกจําปา มีผูใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม 
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม   ไมมี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา   เม่ือไมมีผูใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก จึงขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส  
(ประธานสภาฯ)   รองนายก, เลขานุการนายกฯ, ท่ีปรึกษานายกฯ, สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

   วังหงส และเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลวังหงสทุกทาน ท่ีไดเขารวมประชุมใน 

   วันนี้ และทําใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา   16.00 น.  
 

 

 

(ลงชื่อ)................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                              ( นายธีระศักดิ์     เหมืองหมอ ) 
                           เลขานกุารสภาเทศบาลตําบลวังหงส 

 
 

(ลงชื่อ)................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                 ( นายสมบูรณ  ชัยนนถี ) 
                สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส  เขต  ๒ 
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(ลงชื่อ)................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                       ( นางทองศรี  อมรพรหม ) 
                      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส  เขต  ๒ 
 
 

 
 

 

      (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                ( นางจันเรียน  เดชปกษ ) 
             สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส  เขต  ๒ 
 
 
 
 
  
  

  (ลงชื่อ)................................................รับรองแลว 
                                ( นายประเสริฐ  ดอกจําปา ) 
                                                           ประธานสภาเทศบาลตําบลวังหงส 
 

 
   


