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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี ้

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
วันที่  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
************************************************************ 

ผู้มาประชุม  12  คน 
ล าดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจ ารัส            กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล จ ารัส           กันทะวัง 
2 นายนิรันดร          จิตรา รองประธานสภาเทศบาล นิรันดร          จิตรา 
3 นายจิรเดช           กมลธง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 จิรเดช           กมลธง 
4 นายทองเหรียญ     ธุรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ทองเหรียญ     ธุรี 
5 นายประสิทธิ์        กิติวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ประสิทธิ์        กิติวงค์ 
6 นายประเสริฐ       นันทะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ประเสริฐ       นันทะ 
7 นายรุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 รุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ 
8 นายศรีธน           ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ศรีธน           ดวงแก้ว 
9 นางศรีเรือน         มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ศรีเรือน        มาละแซม 

10 นางอุตสาห์          ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 อุตสาห์         ยุปาระมี 
11 นายอ านวย          จันทร์มาทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 อ านวย         จันทร์มาทอง 
12 นางสาวสายสมร    ศิริษะ เลขานุการสภาฯ สายสมร        ศิริษะ 

ผู้ไม่มาประชุม 1 คน  
1. นางเพชรรัตน์    ชัชวาล  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2    

ผู้เข้าร่วมประชุม  13  คน 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสิงห์ทอง        ปะมะสอน นายกเทศมนตรีฯ สิงห์ทอง    ปะมะสอน 
2 นายแสงสว่าง        ใจกลางดุก รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 แสงสว่าง   ใจกลางดุก 
3 นายชัยณรงค์        เลือดชัยพฤกษ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 ชัยณรงค์   เลือดชัยพฤกษ์ 
4 นายวัชรพงษ์        รินรา เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงษ์    รินรา 
5 นางสาวภุมรี         จี้อินทร์         หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ภุมรี         จี้อินทร์ 
6 นายจงรักษ์          จายเขียว ผู้อ านวยการกองช่าง จงรักษ์      จายเขียว 
7 นายเฉลิมพล        เตซะพี ผู้อ านวยการกองคลัง เฉลิมพล    เตซะพี 
8 นางสาวกรองจิต    อานุภาพสโมสร ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรองจิต    อานุภาพสโมสร  
9  นางสาวภาสินี       เจริญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ภาสินี        เจริญศักดิ ์

10 นางเกศวลี           จินดาหลวง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เกศวลี       จินดาหลวง 
11 นางฐาปนา           มะโนชมภู นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ฐาปนา       มะโนชมภู 
12 นางสาววารี          ชัยศร ี นักจัดการงานทั่วไป วารี          ชัยศร ี
13 นางสาววิลาวัลย์    ฝั้นพรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิลาวัลย์     ฝั้นพรม 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ และคณะผู้บริหารได้เข้าประชุมพร้อมแล้ว  
เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร  ศิริษะ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา  
เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ผู้มาประชุมและที่อยู่ในประชุมแล้ว 11 ท่าน ครบองค์ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งวันนี้ก็มีอยู่ 1 เรื่อง คือ 
ประธานสภาฯ   ในวันนี้ คุณเพชรรัตน์  ชัชวาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เขต 2 ได้ขออนุญาตลากิจ  
   จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  
   พ.ศ. 2562 (วันที่  28 สิงหาคม 2562)  
นายจ ารัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาฯ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 28  สิงหาคม  2562) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2562  ในวันที่  28 สิงหาคม 2562  มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

 อีกหรือไม่  อย่างไร  หากไม่มี ขอมติรับรองจากที่ประชุม  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จ านวน  11  เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเพื่อพิจารณา  
   3.1  ญัตติขอความเห็นชอบในการก่อสร้างประตูระบายน้ าฝายดอยแต บ้านฝั่งหม่ิน  

       หมู่ท่ี 7 ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน งบประมาณ 49,800,000.- 
       บาท (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเพ่ือพิจารณา ข้อ 3.1 ญัตติขอความเห็นชอบในการ  
ประธานสภาฯ   ก่อสร้างประตูระบายน้ าฝายดอยแต บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง   
                               จังหวัดล าพูน  งบประมาณ 49,800,000.- บาท (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ เป็นผู้ชี้แจงครับ 
นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ          ต าบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขอความอนุเคราะห์ 
    อ าเภอเมืองล าพูนประสานไปยังชลประทานล าพูน ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจให้กับ  
    เทศบาลต าบลเหมืองจี้เข้าด าเนินการก่อสร้างฝายดอยแต  และได้รับแจ้งจากจังหวัดล าพูน  
    ว่ากรมชลประทานโดยส านักงานชลประทานที่ 1 ได้ศึกษา ส ารวจและออกแบบเป็นที่  
    เรียบร้อยแล้ว  โดยได้บรรจุไว้ในแผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลักษณะ  

 โครงการออกแบบเป็นประตูระบายน้ าชนิดบานตรง จ านวน 5 ช่อง ขนาดกว้าง 4 เมตร 
 สูง 6 เมตร และมีฝายสันหยัก (Labyrinth) สองข้างทางมีความยาวรวม 92 เมตร สามารถ 
 ระบายน้ าได้ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 49,800,000.-    
 บาท  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบนั้น กระผมและผู้อ านวยการกองช่าง  
 ได้เข้าไปน าเสนอข้อมูลที่ส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ  ดังนั้น กระผมจึง  
 ได้น าโครงการดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการ  
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ก่อสร้างประตูระบายน้ าฝายดอยแต บ้านบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง   

                               จังหวัดล าพูน  งบประมาณ 49,800,000.- บาท (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ครับ  
 
นายจ ารัส  กันทะวัง ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้  ที่ได้ให้เหตุผลและความจ าเป็นในการขอรับ  
ประธานสภาฯ            ความเหน็ชอบในการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว     มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะ 

สอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
   เหมืองจี้ได้ชี้แจง ขอได้เสนอขอความเห็นชอบรับ เพ่ือช่วยเหลือความเดือดร้อนให้กับประชาชน  

ในพ้ืนที่ต าบลเหมืองจี้  ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  
กันทะวัง 
 

   3.2  ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  11 โครงการ  

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติขอความเห็นชอบ ข้อ 3.2  ญัตติขอความเห็นชอบจ่าย 
ประธานสภาฯ  ขาดเงินสะสม  จ านวน  11 โครงการ งบประมาณ  11,470,000.- บาท  ขอเชิญท่าน

นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้, สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้น  

 เศรษฐกิจ  โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุน 
 ทางเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้  
 กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือ  
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของ  
 รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  
 ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2562  เท่านั้น ดังนั้นในวันนี้กระผมจึงได้เสนอโครงการที่จะ 
 ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด 11 โครงการ ประกอบด้วย 
           โครงการที่อยู่ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีจ านวน 7 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและห้องประชุม ลักษณะ
ของอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดพ้ืนที่ 416 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยห้องส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห้องปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ห้องประชุมและพ้ืนที่จอดรถดับเพลิง  รถกู้ชีพกู้ภัย งบประมาณ 
5,170,000.- บาท สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 12  ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 

2. ปรับปรุงและต่อเติมศาลาฌาปนสถานบ้านป่าตัน หมู่ที่ 10 ต าบลเหมืองจี้   
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขนาดพื้นที่ 148 
ตารางเมตร งบประมาณ  350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  สถาน
ที่ตั้งโครงการ  ฌาปนสถานบ้านป่าตัน  หมู่ที่ 10  ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน 
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3. โครงการเสริมผิวถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางบ้านป่าเป้า ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร  ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้ งบประมาณ 
237,600.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) สถานที่ตั้ง
โครงการ  หมู่ที่ 11  ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

4. โครงการเสริมผิวถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายไปวัดหนองจาง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร  งบประมาณ  112,400.- บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  สถานที่ตั้งโครงการ  หมู่ที่ 11  ต าบลเหมืองจี้  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล
ต าบลเหมืองจี้  

5. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพ่ือใช้กับ
ระบบประปาหมู่บ้านหมูเปิ้ง  งบประมาณ  350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)  สถานที่ตั้งโครงการ  ม.9  ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

6. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพ่ือใช้กับ
ระบบประปาหมู่บ้านเชตวัน  งบประมาณ  350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)  สถานที่ตั้งโครงการ  ม.12  ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ล าพูน 

7. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า   ขนาด 50   KVA  ส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน      
บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1  ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ปรากฏรายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดปริมาณงานกองช่าง เทศบาลต าบล
เหมืองจี้  ตั้งไว้ 350,000.- บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

    ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  มีจ านวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 7 คน และสนามวอลเล่ย์บอล พร้อมอุปกรณ์

ประกอบลักษณะของสนาม เป็นสนามพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 22 
เมตร ยาว 36 เมตร พร้อมรั้วตาข่ายเหล็กรอบสนามภายในสนามตีเส้นแข่งขัน
กีฬา ฟุตซอล 7 คน และวอลเล่ย์บอลติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง งบประมาณ 
700,000.- บาท สถานที่ตั้งโครงการ บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12  ต าบลเหมืองจี้  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล
ต าบลเหมืองจี้ 

2. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน 11 คน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และลู่
วิ่งรอบสนาม  งบประมาณ  800,000.-  บาท สถานที่ตั้งโครงการ บ้านเชตวัน 
หมู่ที่ 12  ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน รายละเอียดตามแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 

3. โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกและอาคารเรียนรู้ประจ าต าบล   ลักษณะโครงการประกอบด้วย  
งานถมดินปรับระดับพ้ืนที่, งานปลูกต้นไม้ยืนต้น ปลูกหญ้าปลูกพืชพันธุ์ไม้ดอก  
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พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, งานก่อสร้างพ้ืนที่ออกก าลังกาย, งานก่อสร้างอาคาร
เรียนรู้ประจ าต าบล, งานรั้วรอบบริเวณ และป้ายชื่อโครงการ งบประมาณ 
1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  สถานที่ตั้งโครงการ บ้าน 
เชตวัน หมู่ที่ 12  ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน รายละเอียด    
ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม  มีจ านวน 1 โครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งกระบะบรรทุกแบบเสริมกรงเหล็ก  

กระบอกไฮโดรลิคเทท้าย เพื่อใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบล
เหมืองจี้  ลักษณะทั่วไป เป็นรถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ เครื่องยนต์ 
ดีเชลก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
4,000 ซีซี   ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกแบบกระบะเหล็กพร้อมติดตั้ง      
กรงเหล็กันตกบริเวณกระบะทั้ง 2 ด้านน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (GVW)   
ไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม ระบบเกียร์ เป็นเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อย
กว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ ระบบเบรกตามาตรฐานผู้ผลิต ระบบคลัทช์ตาม
มาตรฐานผู้ผลิตฯลฯ งบประมาณ 1,850,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน  
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
นายจ ารัส  กันทะวัง      ก่อนที่เราจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขอเชิญท่านปลัด 
ประธานสภาฯ          เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ให้ท่ีประชุมไดร้ับทราบ ขอเชิญ 
   ครับ  

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลฯ             ต าบลเหมืองจี้ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามหนังสือสั่งการส านักงาน 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองด่วนที่สุด ที่ ลพ 0023.6/ว 3948 ลงวันที่  
10 กันยายน 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้น เศรษฐกิจ  โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น  
การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนทางเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว  
การลงทุน และได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุน  
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงได้ก าหนดแนวทางการ  
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม  
นโยบายของรัฐบาล  5  ด้าน ประกอบด้วย  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทาง
คมนาคม การจราจร ระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน 
หอกระจายข่าว ระบบระบายน้ าเสียในชุมชน ลานตากเพ่ือการเกษตร แหล่งกัก
เก็บน้ า ระบบน้ าบาดาลเพ่ืออุปโภค-บริโภค ระบบการก าจัดขยะ, โครงการขุด
ลอกคูคลอง ก าจัดวัชพืช และก่อสร้างฝายเพื่อป้องกันภัยแล้ง, โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เช่น ธนาคารน้ าใต้ดิน เป็นต้น, โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา/สวนสาธารณะ ฯลฯ 
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2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, 

โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/
ยากจน/พิการ, ออกก าลังกาย การจัดหาเครื่องเล่น  ออกก าลังกายในชุมชน เป็น
ต้น ฯลฯโครงการ 1 ชุมชน 1 กลุ่มสร้างรากฐานเศรษฐกิจ, โครงการส่งเสริมด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน เช่น การจัดสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานที่ 

3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้
ศึกษาต่อ หรือประชาชนที่ว่างงาน เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ, โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน, โครงการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าที่ได้
มาตรฐาน, โครงการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง
ในการป้องกัน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด, โครงการส่งเสริมการจัดการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์บริหารจัดการขยะ 
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจฯลฯ 

4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน, 
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว, โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น สถานที่บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ า
ถนน ไฟฟ้า สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น ฯลฯ 

5. ด้านการศึกษา เช่น  โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา, โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา, โครงการจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  
และอาศัยอ านาจตามความในข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะ
ทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่  31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น  ส าหรับแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
1. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้  

1.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้ว
น าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย  เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถ
น าไปใช้ได้ 
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1.2 ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ 1.1 ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกันเงินส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
และค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจ าเป็น โดยให้ค านึงถัง
สถานะทางการเงินการคลัง 

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไป
ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
2.1 โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการชุมชนและสังคม  กิจการที่ดเป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าข้ึนเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้ตามอ านาจหน้าที่เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยให้ความส าคัญกับโครงการ ดังนี้ 
2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม การจราจร ระบบ
ส่งน้ าเพื่อการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน หอ
กระจายข่าว ระบบระบายน้ าเสียในชุมชน ลานตากเพ่ือ
การเกษตร แหล่งกักเก็บน้ า ระบบน้ าบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค 
ระบบการก าจัดขยะ 

- โครงการขุดลอกคูคลอง ก าจัดวัชพืชและก่อสร้างฝาย เพ่ือ
ป้องกันภัยแล้ง 

- โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เช่น ธนาคาร
น้ าใต้ดิน เป็นต้น  

- โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/สวนสาธารณะ 
2.2.2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น 

- โครงสร้างส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
- โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส/ยากจน/พิการ 
- โครงการ 1 ชุมชน 1 กลุ่มสร้างรากฐานเศรษฐกิจ 
- โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชน เช่น การจัดสร้าง/

ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานที่ออกก าลังกาย การจัดหาเครื่องเล่น
ออกก าลังกายในชุมชน เป็นต้น 

2.2.3  ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
- โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ หรือ

ประชาชนที่ว่างงาน เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
- โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน 
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- โครงการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
- โครงการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และกลุ่ม

เสี่ยงในการป้องกัน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
- โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์บริหารจัดการขยะ 
- โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 

2.2.4 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น 
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน 
- โครงการมัคคุเทศก์ท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน 
- โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น 

สถานที่บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ าถนน ไฟฟ้า สิ่งอ านวยความ
สะดวก เป็นต้น  

2.2.5  ด้านการศึกษา เช่น 
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา 
- โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
- โครงการจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  

3. การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัดสุ 
อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาล 

4. การจัดท าโครงการที่จะต้องใช้แรงงาน ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นเน้นการใช้แรงงานในท้องถิ่น เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีแรงงานในท้องถิ่น ก็อาจ
พิจารณาใช้แรงงานนอกเขตพ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                                            
 และขอชี้แจงรายละเอียดงบเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ดังต่อไปนี้ 
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  17,807,183.24  
ประกอบด้วยรายการดังนี้ 
1. เงินฝาก ก.ส.ท.      1,417,871.23  
2. ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2556         1,222.00  
3. ลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ปี 2556         5,947.00  
4. ลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ปี 2557         1,553.25  
5. ลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ปี 2558         1,475.35  
6. เงินขาดบัญชี     1,551,534.82  
7. เงินสะสมที่เหลือใช้           14,827,579.59  

เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้           14,827,579.59  
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นายจ ารัส  กันทะวัง ครับต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ได้รับทราบ หากสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย
   อะไรจะสอบถามอีกหรือไม่  

นายเฉลิมพล  เตซะพี     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านนายกเทศมนตร ี
ผู้อ านวยการกองคลัง     ต าบลเหมืองจี้ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามระเบียบ 
                               กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบกิจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการ  

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 )  พ.ศ. 2561 ข้อ 87, ข้อ 88, ข้อ 89  
และข้อ 89/1  ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ 
กระทรวงมหาดไทยและจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการโดยมีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าว    
ไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87 
และข้อ 89  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย” งบเงินสะสมของส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน ณ วันที่  30  กันยายน  2562 ประกอบด้วย 
เงินสะสม ณ วันที่  3   กันยายน  2562   จ านวนเงิน          17,807,183.24  บาท 

1. เงินฝาก ก.ส.ท.              จ านวนเงิน             1,417,871.23  บาท 
2. ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2556  จ านวนเงิน                   1,222.00  บาท 
3. ลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที ปี  2556          จ านวนเงิน                    5,947.00  บาท 
4. ลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที ปี  2557          จ านวนเงิน                    1,553.25  บาท 
5. ลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที ปี  2558          จ านวนเงิน                    1,475.35  บาท 
6. เงินขาดบัญชี                                       จ านวนเงิน              1,551,534.82  บาท 
7. เงินสะสมเหลือใช้     จ านวนเงิน            14,827,579.59  บาท 

 
เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้                        จ านวนเงิน           14,827,579.59  บาท 
หัก  ส ารองรายจ่ายประจ า(งบบุคลากร)             จ านวนเงิน             3,600,000.00  บาท 

    ส ารองรายจ่ายสาธารณภัย 10 %               จ านวนเงิน             1,482,757.96  บาท 
  คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้ได้จริง           จ านวนเงิน             9,744,821.63  บาท      
 

    กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหา  
  ความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ  

หน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  
ได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน  
ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  3. ด้าน 
เศรษฐกิจและสังคม  4. ด้านการท่องเที่ยว  5. ด้านการศึกษาและอาศัยอ านาจตามความใน  
ข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและการฝากเงิน  
โดยยกเว้นการกันเงินตามข้อ 89 และให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณากันเงินสะสม  
ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัย  
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เกิดข้ึน ตามความจ าเป็นโดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน ตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังฯ   

   เทศบาลต าบลเหมืองจี้มีเงินสะสมคงเหลือหลังจากสภาฯอนุมัติให้ใช้ จ านวน 3,357,579.59   
บาท เป็นส ารองเงินด้านบุคลากร  2,000,000.- บาท และส ารองกรณีสาธารณภัย  
1,357,579.59  บาท  ซ่ึงทุกต้นปีงบประมาณเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ต้องยืมเงินสะสม 
ทดรองจ่ายไปพลางก่อนเพื่อจ่ายเงินเดือนค่าจ้างพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนผู้บริหารและ  
สมาชิกเทศบาลฯ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์(เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ)  ทั้งนี้ 
เนื่องจากต้นปีงบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าวรัฐบาลยังไม่ได้โอนให้แต่มีระเบียบหนังสือสั่งการ  
ก าหนดให้เทศบาลต้องปฏิบัติไว้ ประกอบกับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน  
การที่จะด ารงชีพ จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาทบทวนการจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการต่าง ๆ  
เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมหรือไม่ และการใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง 5 ด้านเป็นการ 
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ และเงินสะสม  
คงเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่ายเงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทนตลอดจนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในกรณี  
ที่เงินงบประมาณยังไม่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลหรือไม่ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลฯ             ต าบลเหมืองจี้ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนว่า 

มีข้อยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
กระตุ้น เศรษฐกิจ  โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะ 
งบลงทุนทางเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมาย  
ให้ กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  
เพ่ือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย  
ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้  
สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน 
ประกอบด้วย  
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม 

การจราจร ระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจายข่าว 
ระบบระบายน้ าเสียในชุมชน ลานตากเพ่ือการเกษตร แหล่งกักเก็บน้ า ระบบน้ าบาดาล
เพ่ืออุปโภค-บริโภค ระบบการก าจัดขยะ, โครงการขุดลอกคูคลอง ก าจัดวัชพืช และ
ก่อสร้างฝายเพื่อป้องกันภัยแล้ง, โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เช่น 
ธนาคารน้ าใต้ดิน เป็นต้น, โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/สวนสาธารณะ  

2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, โครงการ
จัดตั้ง/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ยากจน/พิการ, ออก
ก าลังกาย การจัดหาเครื่องเล่น  ออกก าลังกายในชุมชน เป็นต้น ฯลฯโครงการ 1 ชุมชน 1 
กลุ่มสร้างรากฐานเศรษฐกิจ, โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชน เช่น การจัดสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานที่ 

3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 
หรือประชาชนที่ว่างงาน เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ, โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมให้แก่ประชาชน, โครงการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน, โครงการ
ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงในการป้องกัน ปัญหาการแพร่  
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ระบาดของยาเสพติด, โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, โครงการ
ส่งเสริมการจัดการศูนย์บริหารจัดการขยะ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ 

4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน, 
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว, โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น สถานที่บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ า
ถนน ไฟฟ้า สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น  

5. ด้านการศึกษา  เช่น  โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา, โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา, โครงการจัดให้มีสถานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  

นายจ ารัส  กันทะวัง ผมขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ อีกครั้งที่ได้ชี้แจงระเบียบให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับ  
ประธานสภาฯ            ทราบอีกครัง้ เพ่ือประกอบการพิจารณาจา่ยขาดเงินสะสม  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสยั หรอื  
                             จะสอบถามอีกหรอืไม่ หากไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
                             เหมืองจีไ้ดเ้สนอจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 11,470,000.- บาท 
                             (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือช่วยเหลือความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน 
                             พ้ืนทีต่ าบลเหมืองจี ้ขอไดโ้ปรดยกมือขึน้เหนอืศีรษะดว้ยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 11,470,000.- บาท  
(สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง คือ 
นายจ ารัส  กันทะวัง 

     3.3 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ 

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติขอความเห็นชอบ ข้อ 3.3 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็น  
ประธานสภาฯ  รายการใหม่ จ านวน 2 รายการ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ได้เสนอญัตติครับ 
นายสิงห์ทอง ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่านตามท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปแล้วนั้น  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  มีความจ าเป็นต้อง 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 รายการ 
เนื่องจากเป็นงบประมาณท่ีไม่ได้ตั้งไว้และอีกรายการเป็นงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ ของ
กองช่างและของส านักปลัด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้องให้
สมาชิกสภาได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ ตามที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
เลขานุการสภาฯ  2561  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยวิธีงบประมาณ  
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และท่ี 3)  

พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจ ารัส  กันทะวัง ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ ได้รับทราบ ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่จะโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

ขอเชิญครับ 
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นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของ     

 กองช่างและส านักปลัดเทศบาล  กระผมขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ คือ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โครงการจัดซื้อล าโพงฮอร์นขนาดไม่
น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 7 ชุด ๆ ละ 2,600.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
18,200.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
มีก าลังส่งไม่น้อยกว่า  30 วัตต์, ปากล าโพงท าจากสแตนเลสเคลือบ Powder coating หรือท า
จาก ABS Resin, ตัวล าโพงผ่านมาตรฐาน IP65, ตอบสนองความถี่ใช้งาน 250 – 
10,000Hz, มี Sound  Pressure Level 113 Db, มีระบบ line 100V ราคาตาม
ท้องตลาด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 74 ล าดับที ่230 โอนมาจาก 
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดรายจ่าย 
หมวด เงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้ 2,123,100.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
2,040,820.00.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 18,200.- บาท คงเหลือ 
2,022,620.00 บาท 

2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
                               งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภท  ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เพ่ือจัดซื้อเครือ่งวดั 
                               ความดนัโลหิตอัตโนมัติ ราคาเครื่องละ 2,200.- บาท จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานระบบ 
                               การแพทยฉุ์กเฉินส าหรบัประจ ารถกู้ชีพกู้ภัยทะเบียนรถ กจ 4032 ล าพูน และ กฉ 4882  
                               ล าพูน เป็นจ านวนเงิน 4,400.- บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม ่
                               ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  
                               ธันวาคม 2561  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 20 โอน 
                               มาจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ 
                               ภายใน  งบบคุลากร หมวดรายจา่ย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่าย เงินเดือน 
                               พนกังาน  เดมิตั้งไว้  642,960.- บาท งบประมาณก่อนโอน 622,600.00.- บาท โอนตั้ง 
                               จ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน 4,400.- บาท คงเหลือ 618,200.00 บาท 

รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 
1/2563 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่านแล้ว 

นายจ ารัส  กันทะวัง ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ  ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอ
ประธานสภาฯ  มติจากท่ีประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ ตามที่  
   นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้  ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โอนตั้งจ่าย  
   เป็นรายการใหม่  จ านวน 2 รายการ  ด้วยคะแนนเสียง 10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 
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