
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป  ๒๕64 

วันอังคาร ท่ี 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕64  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลวังหงส 

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

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
1 นายประเสรฐิ     ดอกจําปา ประธานสภาเทศบาลตําบลวังหงส 
2 นางจันเรียน       เดชปกษ รองประธานสภาเทศบาลตําบลวังหงส 
3 นายสมบูรณ       ชัยนนถี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 1 
4 นายธนิน           สิริจันทรพิมล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 1 
5 นายสุระพล        จองแก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 1 
6 น.ส.ชุติปภา        นนทชญาวกุิล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 1 
7 นายเรือน          พรมทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต ๒ 
8 นายบุญสง         อินโองการ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต ๒ 
9 นายวันชยั          หงษสามสิบเจ็ด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 2 

10 นายไพฑูรย         หงษสินส ี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 2 
11 นายมานพ          หงษสินส ี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 2 
12 นายจีระวัฒน      หงษสิบสอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส เขต 2 
13 นายธีระศักด์ิ       เหมืองหมอ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลวังหงส 

 
ผูไมมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
    

 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
1 นายเอกชัย         หงสอาย นายกเทศมนตรีตําบลวังหงส  
2 ร.ต.ท.พนม         ยะปะนัน รองนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส 
3 นางยลกานต       สุขภัทรสิร ิ รองนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส 
4 นายสมเดช         ชัยนนถี เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส 
5 นายเจริญ          อินทราวุธ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลวังหงส 
6 นางปราณี          หงษวงศ ผูอํานวยการกองคลัง 
7 นายพีรพัฒน       ลือโฮง ผูอํานวยการกองชาง 
8 นางพิมลภัส        วงศเวียน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลวังหงส 
9 นายราวิน           กวางอุเสน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
9 นางมณฑิรา        นันตา นักพัฒนาชุมชน 

10 นายกฤษดา        อินทราวุธ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
 

/ นางธัญญวรัตม..... 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
11 นางธัญญวรัตม      สุทธวงศ  รอดส ี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
12 นางนิลวรรณ        มูลไว  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
13 นางกนกพร          กิติสาร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
เริ่มประชุมเวลา    13.30 น. 
 

นายธีระศักดิ์  เหมืองหมอ       บัดนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส  มาประชุมจํานวน  12  คน  
เลขานุการสภาฯ               ครบองคประชุมแลว จึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลวังหงส ได 
            กลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  กลาวสวัสดี นายกฯ,  รองนายกฯ, เลขานุการนายกฯ, ท่ีปรึกษานายกฯ,  
ประธานสภาฯ     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส,  เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลวังหงส และ 
     ผูเขารวมประชุมทุกทาน  จึงขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส  สมัย 
     สามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจําป  ๒๕64   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา    1.  จากการท่ีนายกเทศมนตรีฯ, ประธานสภาฯ และปลัดเทศบาลฯ ไดเขารวม 
(ประธานสภาฯ)    ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ  
     2565 ระหวางวันท่ี 22 - 24 ธันวาคม 2564 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
     เชียงราย ก็ไดมีแนวคิดในการกระจายอํานาจของประเทศไทย โดยจะใหมีการ 
     เสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ออกมาจากกระทรวงมหาดไทย โดยให 
     แตงตั้งเปนกระทรวงทองถ่ินมี 3 กรม คือ 1 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
     2. กรมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  3. กรมการกระจาย 
     อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงขณะนี้กําลังอยูในระหวาง 
     ระดมความคิด 
     2.  ขณะนี้ไดมีการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุใหม คือสายพันธุ  
     โอมีครอนในจังหวัดตาง ๆ แตคาดวาตอไปคงจะระบาดไปท่ัวประเทศอยาง 
     แนนอนสายพันธุโอมีครอนนี้จะติดกันไดงาย แตขณะนี้ยังไมมีขาว ผูติดเชื้อสาย 
     พันธุนี้ในจังหวัดแพร จึงขอใหทุกทานเฝาระวังอยางใกลชิด และระวังปองกัน 
     ตัวอยางเขมขน หรือการดอยาตก ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง 
     สาธารณสุขอยางเขมขนทุกคน 
 

ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
       -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส สมัยสามัญ  
     สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 วันพุธ ท่ี 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  
     2564 

 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา   ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส 
(ประธานสภาฯ)     ครั้งท่ีแลววามีมติในเรื่องใดบางใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสได 
     รับทราบตามรายงานการประชุมครั้งท่ีแลวท่ีไดแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 
 

/ นายธีระศักดิ์......... 
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นายธีระศักดิ์  เหมืองหมอ  อานสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส สมัยสามัญ สมัยท่ี  
(เลขานุการสภาฯ)   3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 เม่ือวันพุธ ท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564   
     และสรุปมติท่ีประชุมของการประชุมครั้งท่ีแลววาไดมีมติในเรื่องใดบาง และ 
     ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงส ไดตรวจสอบรายงานการประชุม 
     ครั้งท่ีแลว หากจะมีการแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องใด ก็ขอใหนําเสนอสภา 
     เทศบาลตําบลวังหงส พิจารณา 
 

ท่ีประชุม     ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา   มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสทานใดจะเสนอใหแกไขเพ่ิมเติมใน 
(ประธานสภาฯ)    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงสครั้งท่ีแลว ท่ีเลขานุการสภาฯ  
    ไดจัดทําข้ึนหรือไม 
 

ท่ีประชุม    ไมมี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  ขอมติท่ีประชุมวาเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล  
(ประธานสภาฯ)   วังหงส สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 เม่ือวันพุธ ท่ี 27  
     ตุลาคม พ.ศ. 2564 ท่ีเลขานุการสภาฯ ไดจัดทําข้ึน หรือไม 
 

มติท่ีประชุม     -  มีมติ 11 เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 
        วังหงส สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 เม่ือวันพุธ ท่ี  
        27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
     -  ไมเห็นชอบ  ไมมี 
     -  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องท่ีเสนอใหม 
      3.1  พิจารณาการขอตอใบอนุญาตดูดทรายของทาทรายนางศรีพูน  นรรัตน   
     หมูท่ี 5 ตําบลวังหงส 

 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา   ทางสภาเทศบาลตําบลวังหงสไดรับญัตติจากนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส เรื่อง 
(ประธานสภาฯ)    การขอตอใบอนุญาตดูดทราย นางศรีพูน  นรรัตน  หมูท่ี 5 ตําบลวังหงส 
        จึงขอใหเลขานุการสภาฯ ไดนําเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
        

นายธีระศักดิ์  เหมืองหมอ  เทศบาลตําบลวังหงสไดรับแจงจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร เรื่องการขอตอ  
(เลขานุการสภาฯ)   ใบอนุญาตดูดทรายของนางศรีพูน  นรรัตน เพราะใบอนุญาตเดิมนั้นหมด 
     ลงแลว โดยนางศรีพูน  นรรัตน  ไดยื่นเรื่องราวขอใบอนุญาตไวเม่ือวันท่ี 25  
     มีนาคม 2564 จึงขอใหนําเรื่องการขอตอใบอนุญาตดูดทรายดังกลาว  ทํา 
     การประชาคมหมูบานพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตและเสนอเรื่องตอสภาเทศบาลตําบล 
     วังหงสเพ่ือพิจารณาพรอมขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหนางศรีพูน   นรรัตน   
     ตอใบอนุญาตหรือไม โดยในสวนของประชาคมในพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตนั้นไดให 
     ผูใหญบานหมูท่ี 5 นําเสนอในท่ีประชุมของหมูบานแลวผลการพิจารณาของ 
     ประชาคมหมูบานหมูท่ี 5 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2564 มีมติอนุญาตใหทาง 
 

/ ทาทราย........... 
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     ทาทรายนางศรีพูน  นรรัตน ตอใบอนุญาตตอไปได ในวันนี้จึงนําเรื่อง 
     ดังกลาวเสนอใหสภาเทศบาลตําบลวังหงส พิจารณาวาเห็นชอบใหทาทราย 
     นางศรีพูน  นรรัตน  ตอใบอนุญาตหรือไม 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา   มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหงสทานใดจะอภิปรายในเรื่องนี้หรือไม 
(ประธานสภาฯ)     
 

ท่ีประชุม    ไมมี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูใดจะอภิปรายในเรื่องนี้ จึงขอมติท่ีประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ   เทศบาลตําบลวังหงสวาเห็นชอบใหทาทรายนางศรีพูน  นรรัตน  ตอ 
     ใบอนุญาตดูดทรายตอไปไดหรือไม 
 

มติท่ีประชุม     -  มีมติ 11 เสียง เห็นชอบใหทาทรายนางศรีพูน   นรรัตน   ตอใบอนุญาต 
        ดูดทราย 
     -  ไมเห็นชอบ  ไมมี 
     -  งดออกเสียง 1 เสียง 
     3.2  การเพิกถอนพ้ืนท่ีปาชุมชน ม.1, ม. 2, ม.6 และ ม.7 ออกจากเขต 
     กอสรางอางเก็บน้ําหวยรากไม ม.5 ตําบลวังหงส 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา   สภาเทศบาลตําบลวังหงสไดรับญัตติจากนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส  
(ประธานสภาฯ)     เรื่อง การเพิกถอนพ้ืนท่ีปาชุมชน ม.1, ม.2, ม.6 และ ม.7 ออกจากเขต 

  กอสรางอางเก็บน้ําหวยรากไม เพ่ือเตรียมการกอสรางอางเก็บน้ําหวยรากไม 
     ปงบประมาณ 2566 จึงขอใหทานกฤษดา  อินทราวุธ อดีตกํานันตําบลวังหงส  
     ซ่ึงไดติดตามเรื่องนี้กับกรมชลประทานและกรมปาไม มาตลอดไดมานําเสนอท่ี 
       ประชุมสภาเทศบาลตําบลวังหงส พิจารณา 
 

นายกฤษดา   อินทราวุธ      พ้ืนท่ีปาชุมชนตําบลวังหงส ท่ีไดรับอนุมัติใหจัดตั้งจากกรมปาไมในป 
(ประธานเครือขายปาชุมชนจังหวัดแพร)   2562 มีพ้ืนท่ีท้ัง 7 หมูบานรวม 3,392 ไร โดยแบงเปนแตละหมู 
      ดังนี้ 
       ปาชุมชนหมูท่ี 1 มีพ้ืนท่ี 576 ไร 
      ปาชุมชนหมูท่ี 2 มีพ้ืนท่ี 544 ไร 
      ปาชุมชนหมูท่ี 3 มีพ้ืนท่ี 488 ไร 
      ปาชุมชนหมูท่ี 4 มีพ้ืนท่ี 391 ไร 
      ปาชุมชนหมูท่ี 5 มีพ้ืนท่ี 353 ไร 
      ปาชุมชนหมูท่ี 6 มีพ้ืนท่ี 516 ไร 
      ปาชุมชนหมูท่ี 7 มีพ้ืนท่ี 525 ไร 
     ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับหนังสือจาก 
     สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร โดยโครงการ 
     กอสรางสํานักชลประทานท่ี 4 นําเสนอเพ่ือขอสรางอางหวยรากไม หมูท่ี 5  
      ตําบลวังหงส ทางกระทรวงฯไดตอบรับมาใหทาง สํานักจัดการทรัพยากรปาไม 
 

     / ท่ี 3........... 
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     ท่ี 3 สาขาแพร วาพ้ืนท่ีปาชุมชนของตําบลวังหงส ม.1, ม.2 , ม.6 และหมู 7  
     ของตําบลวังหงส บางสวนทับซอนกับพ้ืนท่ีกอสรางอางเก็บน้ําหวยรากไมของ 
      กรมชลประทานจึงแจงใหโครงการกอสรางสํานักชลประทานท่ี 4 ใหประชาคม 
       หมูบานเพ่ือนําเสนอใหเพิกถอนปาชุมชนตําบลวังหงส จํานวน 4 หมูบาน เนื้อ 
     ท่ี 72 ไร 46 ตารางวา ดังนี้ 
     1.  ปาชุมชนหมูท่ี 1 เพิกถอนเนื้อท่ี จํานวน 0-2-26 ไร 
    2.  ปาชุมชนหมูท่ี 2 เพิกถอนเนื้อท่ี จํานวน 3-3-69 ไร 
    3.  ปาชุมชนหมูท่ี 6 เพิกถอนเนื้อท่ี จํานวน 1-2-49 ไร 
    4.  ปาชุมชนหมูท่ี 7 เพิกถอนเนื้อท่ี จํานวน 66-0-02 ไร 
       โดยการประชุมประชาคมหมูบานท้ัง 4 หมูบาน ไดมีมติใหเพิกถอนปา 
     ชุมชนดังกลาว ออกจากพ้ืนท่ีกอสรางอางเก็บน้ําหวยรากไมแลวในวันนี้ 
     จึงไดนํามาเสนอตอสภาเทศบาลตําบลวังหงส เพ่ือขอมติเห็นชอบใน 
     การเพิกถอนปาชุมชนจํานวน 72 ไร 46 ตารางวา ดังกลาว และขอใหทํา 
     ขอตกลง (MOU) ระหวางเทศบาลตําบลวังหงสกับโครงการกอสราง                                                                                                                                                       
      สํานักชลประทานท่ี 4 เม่ือดําเนินงานกอสรางอางฯ เสร็จ เพ่ือใหเทศบาล 
     ตําบลวังหงสนํามาดูแลตอไป 
       

นายประเสริฐ  ดอกจําปา   มีผูใดจะอภิปรายในเรื่องนี้อีกหรือไม 
(ประธานสภาฯ)     
 

นายสมบูรณ  ชัยนนถี   ในเรื่องของการผลักดันใหมีการกอสรางอางเก็บน้ําหวยรากไมนี้ทุกคนเห็นชอบ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1) เพราะรอคอยกันมาเปน 20 ปแลว จึงขอใหกํานันกฤษดา  อินทราวุธ คณะ 
     ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานชวยกันผลักดันใหมีการกอสรางใน 
     ปงบประมาณ 2566 นี้ โดยเร็ว  
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  มีผูใดจะอภิปรายในเรื่องนี้อีกหรือไม 
(ประธานสภาฯ)     
 

ท่ีประชุม    ไมมี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  ขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหเพิกถอนพ้ืนท่ีปาชุมชนของตําบลวังหงส ม.1,  
(ประธานสภาฯ)    ม.2, ม.6, และ ม.7 ออกจากเขตกอสรางอางเก็บน้ําหวยรากไม ม.5 ตําบล 
     วังหงสรวมเนื้อท่ี 72 ไร 64 ตารางวา ตามท่ีเสนอหรือไม 
 

มติท่ีประชุม     -  มีมติ 11 เสียง ใหเพิกถอนพ้ืนท่ีปาชุมชนตําบลวังหงส ม.1, ม.2, ม.6 และ  
     ม.7 ออกจากเขตกอสรางอางเก็บน้ําหวยรากไม ม.5 ตําบลวังหงสเนื้อท่ี 72 ไร 
     64 ตารางวา ตามท่ีเสนอ 
     -  ไมเห็นชอบ  ไมมี 
     -  งดออกเสียง 1 เสียง 
    3.3  การขอใชพ้ืนท่ีหนองธงเปนพ้ืนท่ีปลูกรักษาและเพาะพันธุทรัพยากร 
     ทองถ่ินตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ 
      พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

/ นายประเสริฐ........... 
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นายประเสริฐ  ดอกจําปา  ทางสภาเทศบาลตําบลวังหงสไดรับญัตติจากนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส เรื่อง 
(ประธานสภาฯ)    การขอใชพ้ืนท่ีหนองธงเปนพ้ืนท่ีปลูกรักษาฯ ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรม 
     พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
      กุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องนี้จึงขอใหทานเจริญ  อินทราวุธ ท่ีปรึกษานายกฯ ได 
      นําเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

นายเจริญ  อินทราวุธ   ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ ไดมอบหมายใหกระผมท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
(ท่ีปรึกษานายกฯ)     ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. ของเทศบาลตําบลวังหงสนั้น จึงขอแจงใหท่ีประชุม 
     โดยสรุปวากรอบการเรียนรูงานทรัพยากรตามโครงการดังกลาว โดยหลัก ๆ มี  
     6 กิจกรรม จึงขอนํามาแจงใหทราบกอนใน 3 กิจกรรมแรก คือ 
     1.  กิจกรรมปกปกทรัพยากร คือการกําหนดพ้ืนท่ีปาธรรมชาติเพ่ือเปนตัวแทน 
       พ้ืนท่ีของตําบลในการเขาไปศึกษาพันธุพืช, พันธุสัตว ซ่ึงทางเทศบาลตําบล 
     วังหงสไดกําหนดไวบริเวณรอบพระธาตุดอยโตน 
     2.  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร เพ่ือสํารวจและเก็บรวบรวม 
     ทรัพยากรในพ้ืนท่ีไดแกทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร 
      วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินแตเปนคนละพ้ืนท่ีกับพ้ืนท่ีปกปกตามกิจกรรม 
      ท่ี 1 
     3.  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรเพ่ือนําทรัพยากรท่ีมีคาใกลสูญพันธุหรือ 
      ตองการเพ่ิมประมาณเพ่ือนํามาใชประโยชนจากพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 1 และ 
     กิจกรรมท่ี 2 โดยการนําทรัพยากรชีวภาพตาง ๆ ไปเพาะพันธุปลูกเลี้ยงและ 
     ขยายพันธุเพ่ิมในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยท่ีเรียกวาพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากร 
      ในวันนี้จึงขอเสนอพ้ืนท่ีบริเวณหนองธงเปนพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 3  
      กิจกรรมปลูกรักษา เพราะมีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเทศบาลดูแลอยูและมีแหลงน้ํา 
     ท่ีจะสามารถใชเปนประโยชนในการดูแลรักษาพันธุพืชท่ีจะนํามาเพาะพันธุและ 
     ปลูกเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลวังหงส 
     

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  มีผูใดจะอภิปรายในเรื่องนี้หรือไม 
(ประธานสภาฯ)  
 

นางจันเรียน  เดชปกษ    เห็นดวยท่ีจะใชบริเวณหนองธง หมูท่ี 6 เปนพ้ืนท่ี ๆ ใชดําเนินการในกิจกรรม 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1)   ท่ี 3 เพราะมีท่ีสาธารณะอยูในความดูแลของเทศบาล และมีแหลงน้ําท่ีจะใชใน 
      การดูแลรักษาพันธุพืชท่ีจะตองอนุรักษไวและอาจใชหนองธงเปนแหลงอนุรักษ 
       พันธุปลาเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. ของเทศบาลตําบลวังหงสไปดวย 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  มีผูใดจะอภิปรายในเรื่องนี้อีกหรือไม 
(ประธานสภาฯ)  
 

ท่ีประชุม    ไมมี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  ขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบใหใชพ้ืนท่ีบริเวณหนองธง หมูท่ี 6 เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ี 
(ประธานสภาฯ)     ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ของ 
     เทศบาลตําบลวังหงสในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรหรือไม 
 

/ มติท่ีประชุม........... 
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มติท่ีประชุม    -  มีมติ 11 เสียง เห็นชอบใหใชพ้ืนท่ีบริเวณหนองธง หมูท่ี 6 เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ี 
     ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ของ 
     เทศบาลตําบลวังหงสในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรตามท่ีเสนอ 
     -  ไมเห็นชอบ  ไมมี 
     -  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  มีผูใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม 
(ประธานสภาฯ)     
 

ร.ต.ท.พนม  ยะปะนัน     ขอแจงใหทางสภาฯ เทศบาลตําบลวังหงสทราบวาทางนายกเอกชัย  หงสอาย 
(รองนายกเทศมนตรีฯ)    มีนโยบายท่ีจะจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร (ขุดสระเก็บน้ํา) เพ่ือใหเกษตรกร    
     ในเขตตําบลวังหงสไดมีน้ําใชเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง ซ่ึงไดวางแผนไววาจะ 
      จัดหาซ้ือท่ีดินของชาวบานเพ่ือขุดสระเก็บน้ําขณะนี้กําลังประสานกับเจาของท่ี  
          ๆ ตองการขายท่ีดินอยูประมาณ 3 ราย โดยจะใชงบประมาณของเทศบาลฯ  
     ในการจัดซ้ือ ในสวนของการขุดสระและทําระบบสงน้ําเขาแปลงนานั้น จะขอ 
      งบประมาณจากภายนอกเทศบาล เชน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมสงเสริม 
     การปกครองทองถ่ิน หรือจากแหลงอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนในการจัดหาแหลงน้ํา 
      ตอไป จึงขอเรียนใหทางสมาชิกสภาเทศบาลวังหงส ทราบไวเปนเบื้องตน 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  มีผูใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม 
(ประธานสภาฯ)     
 

ท่ีประชุม    ไมมี 
 

นายประเสริฐ  ดอกจําปา  เม่ือไมมีผูใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก จึงขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลวังหงส,  
(ประธานสภาฯ)    รองนายกฯ, เลขานุการนายกฯ, ท่ีปรึกษานายกฯ, สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
     วังหงส และเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลวังหงสทุกทาน ท่ีไดเขารวมประชุมสภา 
     เทศบาลตําบลวังหงสในวันนี้ และทําใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย  
     จึงขอปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา     16.30 น. 
  
 
 

   (ลงชื่อ)................................................ผูบันทึกรายงานการประชมุ 
                                                               ( นายธีระศักดิ์     เหมืองหมอ ) 
                                                       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลวังหงส 

 

 
   (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                                  ( นายบญุสง  อินโองการ ) 
                     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 
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   (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นางสาวชุตปิภา   นนทชญาวิกุล ) 
                                                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
           

 
 

 

          (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                                 ( นายเรือน   พรมทอง ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 

             (ลงชื่อ).................................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                                               ( นายประเสริฐ  ดอกจําปา ) 
                                                           ประธานสภาเทศบาลตําบลวังหงส 
 

 

 


