
 
 
 
  
 
 
 
 
 

               

 

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕62 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2562 
เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี ้

************************************************************ 
ผู้มาประชุม  13  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 นางเพชรรัตน์       ชัชวาลย ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เพชรรัตน์      ชัชวาลย ์
8 นายรุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 รุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ 
9 นายศรีธน           ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ศรีธน           ดวงแก้ว 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  12  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 นายเฉลิมพล         เตซะพี ผอ.กองคลัง เฉลิมพล    เตซะพี 
6 นายจงรักษ์          จายเขียว ผอ.กองช่าง จงรักษ์      จายเขียว 
7 นางสาวรัตนาภรณ์  สีชมภ ู หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รัตนาภรณ์  สีชมภ ู
8 นางสาวพันธญาณี  ไชยแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข พันธญาณี   ไชยแก้ว 
9  นางสาวภาสินี       เจริญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ภาสินี        เจริญศักดิ ์

10 นางสาวฐาปนา      มะโนชมภู นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ฐาปนา       มะโนชมภู 
11 นางเกศวลี           จินดาหลวง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เกศวลี       จินดาหลวง 
12 นางสาววารี          ชัยศร ี นักจัดการงานทั่วไป วารี          ชัยศร ี
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ และคณะผู้บริหารได้เข้าประชุมพร้อมแล้ว  
เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร  ศิริษะ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา  
เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ผู้มาประชุมและที่อยู่ในประชุมแล้ว 12 ท่าน ครบองค์ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายจ ารัส  กันทะวัง      กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ รับทราบอยู่ 1 เรื่อง คือ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562  
ประธานสภาฯ เทศบาลต าบลเหมืองจี้เราจัดประชุมประชาคมระดับต าบล เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 

เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ใส่ชุดทีม และร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2561 
   (วันที่ 29  พฤศจิกายน  2561)  
นายจ ารัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาฯ (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2561 (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 
2561  ในวันที่ 29  พฤศจิกายน  2561 มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
อย่างไร  หากไม่มี ขอมติรับรองจากที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จ านวน  12  เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 

   3.1 เรื่อง การติดตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหม่ิน ต าบล 
เหมืองจี้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ 2561  

นายจ ารัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ข้อ 3.1 เรื่อง การติดตามโครงการติดตั้งระบบ  
ประธานสภาฯ เสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน ขอเชิญ

ท่านสมาชิกสภาประสิทธิ์  กิติวงค์ ครับ 
นายประสิทธิ์  กิติวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2      กระผมนายประสิทธิ์  กิติวงค์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จะสอบถามเรื่องการติดตาม

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน จากการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จากโครงการเดิม โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 จุด หมู่ที่ 7 คือ จุดที่ 1 ล าเหมือง
สาธารณะบ้านกอลุง (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 81 เมตร เดิม
ตั้งไว้ 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  มาเป็นโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมืองล าพูน ซึ่งทางหมู่บ้านได้ท าการประชาคมและ
ให้ช่างมาด าเนินการประมาณการไปแล้วนั้น ขอเรียนถามฝ่ายบริหารดังต่อไปนี้ 

1. ท าไมตกหายไปไหน 
2. จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 
3. และจะด าเนินการเมื่อไหร่ 
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นายเฉลิมพล  เตซะพี   ทางพัสดุได้ขอกันเงินไว้แล้วเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  แต่ได้กันเงินไว้เป็นโครงการก่อสร้างราง
ผู้อ านวยการกองคลัง    ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 จุด หมู่ที่ 7 คือ จุดที่ 1 ล าเหมืองสาธารณะบ้านกอลุง 

(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 81 เมตร  ตั้งไว้ 350,000.- บาท 
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เดิม 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลฯ             ต าบลเหมืองจี้ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอไปดูงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 ก่อนว่างบประมาณใดไม่มีความจ าเป็นต้องใช้แล้ว  คือต าแหน่ง 
ที่ว่างอยู่ เราจะน ามาโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

3.2  เรื่อง การระงับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้าน
ห้วยส้ม หมู่ที่ 5 ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  

นายนิรันดร  จิตรา        ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่3 เรื่องกระทู้ถาม ข้อ 3.2 เรื่อง การระงับโครงการก่อสร้างระบบ  
รองประธานสภาฯ ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5  ต าบลเหมืองจี้  ขอเชิญท่าน

ประธานสภาฯ จ ารัส  กันทะวัง  ครับ 

นายจ ารัส  กันทะวัง กระผมนายจ ารัส  กันทะวัง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผมมาตั้งกระทู้ถามในฐานะสมาชิก 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สภาเขต 1  ผมมีเรื่องกระทู้ถามเก่ียวกับเรื่องระงับโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ

บาดาลขนาดใหญ่ บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5  ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน ท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้  ได้แจ้งมาว่าเทศบาลได้ระงับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ว่ามีสาเหตุใด  และถ้ามีการฟ้องร้องค่าเสียหาย ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ส่วนใหน
ผิดพลาด ขอสอบถามมายังท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ครับ 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ เนื่องจากทางสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทวงถามเรื่องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ

บาดาลขนาดใหญ่ เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วนั้น  และสถานที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 เป็น
ที่หลวงใช้ร่วมกัน เป็นที่สาธารณะ ม.2 กู่เส้า ใช้ส าหรับทางศาสนา  จึงได้ไปปรึกษาท่ีดิน
จังหวัดล าพูน  ทั้งนี้ทั้งนั้นให้รีบด าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากทางจังหวัดต้องอนุมัติให้ใช้ที่ดินได้ 
การระงับ คือ เทศบาลต าบลเหมืองจี้เป็นผู้ระงับ และใครเป็นผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาลต าบล
เหมืองจี้ และจะสร้างเมื่อใด ถ้าจังหวัดล าพูนอนุมัติให้ใช้ที่ดินในอนาคตต่อไปถ้าเราได้รับเงิน
อุดหนุนเข้ามา  เราต้องพิจารณาในเรื่องการใช้สถานที่ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลฯ             ต าบลเหมืองจี้ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของการใช้ที่สาธารณะ   
                             เพ่ือก่อสร้างอาคารท่ีซึ่งเป็น ลสน. เป็นที่พลเมืองใช้ร่วมกัน การอนุญาต ม.22 การอนุญาตเป็น 

                   อ านาจของท่านผูว้่าราชการจังหวัดล าพูน ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี ้ก็ไม่ไดน้ิ่งนอนใจ 
ได้ติดตามงานอยู่   

ที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ  

4.1 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในเขตภูมิภาค 
(ธนาคารออมสิน) จ านวน 2 รายการ 
1. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขนาดกว้าง       
    8 เมตร  ยาว 24 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร  งบประมาณ    
    5,268,400.- บาท  (ห้าล้านสองแสนหกหม่ืนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

     
นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ ข้อ 4.1 ญัตติพิจารณา  
ประธานสภาฯ  ขอความเห็นชอบกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในเขตภูมิภาค (ธนาคารออมสิน)  

จ านวน 2 รายการ   งบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 7,768,400.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสน 
หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอเรียนเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ครับ 

1. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  384  ตารางเมตร งบประมาณ 

   5,268,400.00 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหม่ืนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  มีความประสงค์จะด าเนินการก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทา  
   สาธารณภัยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
   384 ตารางเมตร  งบประมาณ  5,268,400.- บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อย  
   บาทถ้วน)   เพื่อใช้เป็นสถานที่ท างานของพนักงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เนื่องจาก 
   ปัจจุบันสถานที่ท างานของพนักงานคับแคบและไม่เป็นสัดส่วน  และโครงการดังกล่าว เราได้ขอ 
   อนุมัติขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมัยประชุมสมัยสามัญ  

 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา  และตอนนี้  
เราจะสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตรงหน้าส านักงานของเรา ข้างศูนย์ อปพร. จึงม ี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้จะขอกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมือง         
ในเขตภูมิภาค (ธนาคารออมสิน)  งบประมาณ 5,268,400.- บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่น 
แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือก่อสร้างอาคารดังกล่าว ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 
เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ตามที่เสนอด้วยครับ  

นายจ ารัส  กันทะวัง      ก่อนที่เราจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขอเชิญท่านปลัด 
ประธานสภาฯ          เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ ชี้แจงหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสรมิกิจการเทศบาล ขอเชิญครับ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลฯ             ต าบลเหมืองจี้ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ  

คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 หมวดที่ 1 การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 6 การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องกระท าโดยความรอบคอบและค านึงถึง 
ความคุ้มค่า ความยั่งยืนทางการคลัง ทั้งนี้ ให้มีการติดตามประเมินผลการรายงาน การใช้จ่าย 
เงินกู้ และการเปิดเผยต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ข้อ 7, ข้อ 11, ข้อ 12 , ข้อ 13,  
ข้อ 14, ข้อ 15  พร้อมระบุสถานที่ท่ีจะด าเนินการให้ชัดเจน, หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือ 
เอกสารหลักฐานการได้รับการอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการก่อสร้าง และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องในการขอกู้เงิน รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้วนั้น 
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นายจ ารัส  กันทะวัง ครับต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ที่ได้ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการนโยบาย 
ประธานสภาฯ  และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561  ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี
กระผมจะขอความเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเหมืองจี้กู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาค ธนาคารออมสิน  งบประมาณ 5,268,400.- บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน)   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ได้ชี้แจง ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือ
ศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน   
งบประมาณ 5,268,400.- บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
เพ่ือก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเหมืองจี้) ขนาดกว้าง 8 เมตร  
ยาว 24 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 384 ตารางเมตร งบประมาณ 5,268,400.- บาท (ห้าล้านสอง 
แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง 

2. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน ขนาด 6  ตัน  
6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170  
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ าราคา 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามแบบ 
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

  

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  ข้อ 4.1 ข้อ 2) ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบกู้เงินจาก 
ประธานสภาฯ ส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในเขตภูมิภาค (ธนาคารออมสิน)  เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ครับ 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ท่านปลัดเทศบาลฯ ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้มีรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า จ านวน  
   1 คัน ซึ่งได้ช ารุดและซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง  เนื่องจากอายุการใช้งานนานแล้ว และปัจจุบัน 
   รถน้ ามีความจ าเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องให้บริการประชาชนในเขตบริการ ซึ่งอยู่ในพื้นท่ี  
   34.60 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 
   บรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  
   หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า ราคา 2,500,000.- บาท  
   (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากที่  
   ประชุมเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ตามที่เสนอด้วยครับ   

นายจ ารัส  กันทะวัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอความ  
ประธานสภาฯ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลเหมืองจี้กู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในเขตภูมิภาค 

(ธนาคารออมสิน)   เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน งบประมาณ 
2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ  

 
 
 
 



6 
 

 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินจากส านักงาน กองทุนพัฒนาเมืองในเขตภูมิภาค (ธนาคารออมสิน)       

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ าจ านวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
บรรทุกน้ า ราคา 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง 

4.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 12 รายการ   

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขอความเห็นชอบ ข้อ 4.2 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ  
ประธานสภาฯ  ใหม่ จ านวน 12 รายการ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ได้เสนอญัตติครับ 

นายสิงห์ทอง ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่านตามท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  มีความจ าเป็นต้อง 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ และหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน 2 รายการ และหมวดอ่ืน ๆ  รวมทั้งหมด 12 
รายการ  เนื่องจากเป็นงบประมาณท่ีไม่ได้ตั้งไว้  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ ตามที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
เลขานุการสภาฯ  2562  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 ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่จะโอนตั้ง

เป็นรายการใหม่ จ านวน 12  รายการ  ขอเชิญครับ 

นายสิงห์ทอง ปะมะสอน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของ     

 กองช่าง, กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส านัก
ปลัด กระผมขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จ านวน 12 รายการ คือ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โครงการจัดซื้อล าโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 2,600.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,000.- บาท
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ มีก าลังส่งไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ ปากล าโพงท าจากสแตนเลส
เคลือบ Powder coating หรือท ามาจาก ABS Resin ตัวล าโพงผ่านมาตรฐาน IP65, 
ตอบสนองความถี่ใช้งาน 250 – 10,000 Hz, มี Sound Pressure  Level 113 Db, มี 
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ระบบ Line 100V ตามราคาท้องตลาด  โอนมาจาก แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน บริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท
รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าแหน่ง ต่าง ๆ ของกอง
ช่าง รวม 6 อัตรา จ านวน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนระดับและ ปรับเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ฯลฯ ตามที่กฎหมายก าหนด  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,078,820.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,443,841.00 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
13,000.00 บาท คงเหลือ  1,430,841.00  บาท 

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน หมวดรายจ่าย  ค่าท่ีดิน
และสิ่งแก่สร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อเมนจ่าย
น้ าประปาระยะความยาว 1,080 เมตร บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 (ตามแบบเทศบาลต าบลเหมือง
จี้ ที่ มจ.-ท15/2562 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง หน้าที่       )  งบประมาณท้ังสิ้น 129,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) โอนมาจาก แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ
บุคลากร  หมวดรายจ่าย  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง รวม 6 อัตรา จ านวน 
12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ตามที่
กฎหมายก าหนด  งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,078,820.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 
1,420,841.00 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 129,000.00 บาท คงเหลือ   
1,291,841.00  บาท 

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน หมวดรายจ่าย  ค่าท่ีดิน
และสิ่งแก่สร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7  ต าบลเหมืองจี้ ( ประมาณการตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลเหมืองจี้ เลขท่ี มจ.-ท16/2562 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง งบประมาณท้ังสิ้น 153,600.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
สามพันหกร้อยบาทถ้วน) โอนมาจาก แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ประเภทรายจ่าย 
เงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าแหน่ง ต่าง ๆ ของกองช่าง รวม 
6 อัตรา จ านวน 12 เดือน พ ร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ 
ฯลฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,078,820.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 
1,291,841.00 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 153,600.00 บาท คงเหลือ   
1,138,241.00  บาท 

4. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน หมวดรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟแบบโคมถนน
อลูมิเนียมปั้ม ขนาด 2 x 40 วัตต์ ก้านโคมแบบท่อประปาขนาด 1.5 นิ้ว  ขาจับปรับโยกได้ 
1.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 2,500.- บาท (เกณฑ์ราคาตาม
ท้องตลาดและตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
หน้าที่     )  งบประมาณท้ังสิ้น 12,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โอนมา
จาก แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวด
รายจ่าย  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เงินเดือนพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง รวม 6 อัตรา จ านวน 12 เดือน พร้อม 
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ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ตามที่กฎหมายก าหนด  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,078,820.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 1,148,241.00 บาท โอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 12,500.00 บาท คงเหลือ  1,135,741.00  บาท 

5. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิด
บิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) จ านวน 
1 ตู้ งบประมาณ  5,500.- บาท  (เกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือน ธันวาคม 2561  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับ
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง หน้าที่  164 ข้อ 4) โอนมาจากแผนงาน การศึกษา งาน บริหารงาน
ทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ประเภท
รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของ
กองการศึกษา รวม 6 อัตรา จ านวน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนระดับและ
ปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ที่กฎหมายก าหนด  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,933,380.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 874,189.36 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5,500.00 
บาท คงเหลือ 868,689.36  บาท 

6. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อ ตู้เหล็กแบบบานสไลด์ทึบ ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,120.- บาท  (เกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ เดือน ธันวาคม 2561  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับ
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง หน้าที่  164 ข้อ 4) โอนมาจากแผนงาน การศึกษา งาน บริหารงาน
ทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ประเภท
รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของ
กองการศึกษา รวม 6 อัตรา จ านวน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนระดับและ
ปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ที่กฎหมายก าหนด  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,933,380.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 868,689.36 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4,120.00 
บาท คงเหลือ 864,569.36  บาท 

7. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก 
จ านวน 50 ตัว ๆ ละ 185 บาท  งบประมาณ  9,250.- บาท  (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาด
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง หน้าที่  166 ข้อ 
6   โอนมาจากแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบ
บุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่าย
เป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกองสวัสดิการฯ รวม 4 อัตรา จ านวน 
12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ที่กฎหมาย
ก าหนด  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,446,240.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 552,590.00 
บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 9,250.00 บาท คงเหลือ 543,340.00  บาท 
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8. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์ (ขาว) ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 1,700.00 บาท  
งบประมาณท้ังสิ้น  17,000.00 บาท  (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาดและ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง หน้าที่  166 ข้อ 6  โอนมาจากแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร หมวดรายจ่าย 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่
พนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคมฯ  รวม 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ที่กฎหมายก าหนด  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,446,240.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 543,340.00 บาท โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 17,000.00 บาท คงเหลือ 526,340.00  บาท 

9. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย อาคารต่าง ๆ  โครงการปรับปรุง
ศูนย์บริการคนพิการและปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุ  งบประมาณท้ังสิ้น  8,410.00 บาท  
(ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเหมืองจี้และ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง   โอนมาจากแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ประเภท
รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของ
กองสวัสดิการสังคมฯ  รวม 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อน
ระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ที่กฎหมายก าหนด  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,446,240.00 
บาท งบประมาณก่อนโอน 475,010.00 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
8,410.00 บาท คงเหลือ 466,600.00  บาท 

10. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
รายจ่าย ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23  พฤษภาคม 
2561 จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณท้ังสิ้น  22,000.00 บาท   โอนมาจากแผนงาน 
สาธารณสุข งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน
และค่าจ้างประจ า ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข รวม 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ที่กฎหมายก าหนด  งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 1,369,200.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 1,136,800.00 บาท โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 22,000.00 บาท คงเหลือ 1,114,800.00  บาท 

11. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อปั้มน้ าอัตโนมัติระบบอินเวอร์เตอร์ส าหรับ
บ่อน้ าตื้น/น้ าประปา จ านวน 1 เครื่อง ไว้ใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขนาดกว้าง 
300 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร สู ง 310 เซนติเมตร  คุณสมบัติแรงดันไฟฟ้า 220 
โวลต์ ก าลังไฟฟ้า 750 วัตต์ ระบบดูดไม่น้อยกว่า 8 เมตร ระยะส่งไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว ปริมาณน้ าสูงสุด 1 ลิตร/นาที  งบประมาณท้ังสิ้น  22,000.00 บาท  โอน
มาจากแผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร หมวด
รายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน
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แก่พนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข รวม 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ที่กฎหมายก าหนด  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,369,200.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 1,114,800.00 บาท โอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 22,000.00 บาท คงเหลือ 1,092,800.00  บาท 

12. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ Processor = cpu Speed = 1.4 GHz, Memory = 2 GB, ROM ไม่น้อยกว่า 
16 GB Size (Main_DisplayX = 152.6 mm (6.0 นิ้ว) (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาดและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ พ.ศ. 2561-2564) งบประมาณท้ังสิ้น  5,000.00 บาท  โอนมาจาก 

  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันภัย  งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  
 ที่ตั้งไว้ 0.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 5,000.00 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  
 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00  บาท 
      รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที ่
 12/2562 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่านแล้ว 

 

นายจ ารัส  กันทะวัง ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ  ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 12 รายการ ตาม  
   ที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ขอความเห็นชอบ  ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โอนตั้งจ่าย  
   เป็นรายการใหม่ จ านวน 12  รายการ  ด้วยคะแนนเสียง  12  เสียง  

4.3  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   จ านวน  5 รายการ   

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 5 รายการ  ขอเชิญท่าน 
   นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ได้เสนอญัตติครับ 

นายสิงห์ทอง ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน ตามที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  มีความจ าเป็นต้อง 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมวดค่าครุภัณฑ์  ของส านักปลัด  จ านวน 3 รายการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองช่าง จ านวน 
2 รายการ  ดังนั้นจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ดังรายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ทุกท่านแล้ว จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 

4.3.1  โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30  ซีซี 
พร้อมใบมีด เพ่ือไว้ใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
11,000 บาท  ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัด
หญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
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30  ซีซี พร้อมใบมีด เพื่อไว้ใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ  9,500 บาท 

 

4.3.2  โครงการจัดซื้อเตียงนอน แบบ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 
1.80 เมตร จ านวน 1 หลัง พร้อมที่นอนจ านวน 1 ผืน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ 6,000 บาท (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาดและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561 
หน้าที่ 16)  ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  จัดซื้อเตียงนอน แบบ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 1.14 
เมตร ยาว 2.04 เมตร สูง 1.71 เมตร จ านวน 1 หลัง พร้อมที่นอนจ านวน 1 ผืน เพื่อใช้ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณ 6,000 บาท (เกณฑ์
ราคาตามท้องตลาดและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561 หน้าที่ 16)   

4.3.3  โครงการจัดซื้อเตียงนอน แบบพับได้ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร เพื่อ
ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 1,200 
บาท งบประมาณ 2,400 บาท (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาดและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561 หน้าที่ 16)  ขอเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงเป็น จัดซื้อเตียงนอน แบบพับได้ ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.91 เมตร เพื่อใช้ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 1,200 บาท 
งบประมาณ 2,400 บาท (เกณฑ์ราคาตามท้องตลาดและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561 หน้าที่ 16) 

4.3.4  โครงการจัดซื้อโคมไฟแบบโคมถนนอลูมิเนียมปั้ม ขนาด 2 x 40 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 1 จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท และหมู่ที่ 11 จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 
2,500 บาท  ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  จัดซื้อโคมไฟแบบโคมถนนอลูมิเนียมปั้ม (ขนาด 
ส าหรับติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด LED  จ านวน 2 หลอด ขนาดหลอดละ 18 วัตต์) 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  1.1 โคมไฟ 1 ชุด ประกอบไปด้วย หลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์ 
จ านวน 2 หลอด, คัทตริคฟิวส์, ลูกฟิวส์ 25 A จ านวน 1  ชุด, น๊อตกาวาไนท์ จ านวน 2 ชุด 
1.2 อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด ประกอบด้วย แป๊ปประปา ขนาด 1.5 นิ้ว, ขาจับปรับโยกได้ ขนาด 
1.5 นิ้ว หมู่ที่ 1 จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท และหมู่ที่ 11 จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 
2,500 บาท   

4.3.5  โครงการจัดซื้อโคมไฟแบบอลูมิเนียม ขนาด 2 x 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง หมู่ที่ 13 จ านวน 11 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท  ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น จัดซื้อโคม
ไฟแบบโคมถนนอลูมิเนียมปั้ม (ขนาด ส าหรับติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด LED  จ านวน 
2 หลอด ขนาดหลอดละ 18 วัตต์) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  1.1 โคมไฟ 1 ชุด ประกอบไปด้วย 
หลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์ จ านวน 2 หลอด, คัทตริคฟิวส์, ลูกฟิวส์ 25 A จ านวน 1 ชุด, 
น๊อตกาวาไนท์ จ านวน 1 ชุด 1.2 อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด ประกอบด้วย แป๊ปประปา ขนาด 1.5 
นิ้ว, ขาจับปรับโยกได้ ขนาด 1.5 นิ้ว หมู่ที่ 13 จ านวน 11 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท  

เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5 รายการ เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายจ ารัส  กันทะวัง ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ประธานสภาฯ  เหมืองจี้ได้รับทราบ ขอเชิญครับ  
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นางสาวสายสมร  ศิริษะ ตามที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
เลขานุการสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพ่ือให้การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจ ารัส  กันทะวัง ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ ได้รับทราบ กระผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่

และจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาว่าจะพิจารณาที่ละรายการ หรือทั้งหมด  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้พิจารณาอนุมัติทุกรายการในครั้งเดียว 
 
นายจ ารัส  กันทะวัง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 5 รายการ ตามที่ท่านนายก 
   เทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ได้ชี้แจง  ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ  
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  จ านวน  5  รายการ  ด้วยคะแนนเสียง 12  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5         เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี   

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องท่ีจะชี้แจง 
ประธานสภา  หรือจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายประสิทธิ์  กิติวงค์    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2      กระผมนายประสิทธิ์  กิติวงค์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จะสอบถามเรื่องรถบรรทุกขยะ ท า 

ให้รางเหมืองยุบลง และกระผมได้ท าหนังสือมายังเทศบาลต าบลเหมืองจี้แล้ว ซึ่งช่างได้ออกไป  
ส ารวจความเสียหาย และจะด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้รถขยะผ่านไปได้ 

นายสิงห์ทอง ปะมะสอน ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ที่พบข้อบกพร่องและน ามาเสนอในที่ประชุม  
นายกเทศมนตรีฯ เพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกันเรื่องนี้ผมจะให้ทางผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงการด าเนินงานที่ผ่านมา  
   ครับ   

นายจงรักษ์  จายเขียว   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง     เรื่องรถขนขยะ ท าให้รางเหมืองยุบลงนั้น จะด าเนินการแก้ไขโดยการวางท่อ 2 ลูก เพื่อให้  

รถบรรทุกขยะสามารถผ่านไปได้เหมือนเดิม ส าหรับช่วงนี้ได้ด าเนินการที่ หมู่ที่ 10 หาก
ด าเนินการเสร็จแล้วจะมาท าท่ีหมู่ที่ 7 ครับ ซึ่งช่วงนี้กองช่างมีงานเข้าเยอะมาก เช่น เขียน
แบบบ้านประชารัฐซึ่งเป็นงานเร่งด่วน และประมาณการราคาอีกหลายโครงการ ซึ่งต้องขอ
ความเห็นใจจากทุกท่านด้วยในช่วงนี้ 

นางอุตสาห์  ยุปาระมี    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2      ขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่องการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นของบ้านเหมืองจี้ใหม่  

ท าไมท าหนังสือมาถึงเทศบาลต าบลเหมืองจี้แล้ว ยังไม่มีอะไรเกิดข้ึน จนเขาได้ไปแจ้งความกับ
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเหมืองจี้ 



I

@m

tf'

L'

ursfilviuat ilvuvaou rJrur,rrtiornauur,rfiu:unrutmriru rtorflzurlro"L#ur.rarrr(uorurni ltuurir d,,run.,
do^;

U.lUn tilflilU9l:"1 fll tUU{lUliT t,llU}.Jl n:!

u1{d'tx?t'uflr-urrfi tturuir n:rrGuuviruri:voruanrl viruuruflr?lFnt1-JFri virur.l#nryFillla rrayaltrfrnanrv
o r d y a r-j o y u y ! du?fl.615'l:6udtdrurrunl: ?1fl?l'tu nrtunl::o{L:uu 1r}.t1,1 d nifltLnrta.ln?t}.tltafltumr:rqno:rraflot6 rrayteiI u e ! t ' - U- - -

q , ' uu n
L!aolJflruttavpl:?aao! fittd'irrirnouirleimnnrriurin:firu#r uuaylutixflt6'rfrnnfrurr

U v
6nudr fr#udrt6'ur4'rllhirr.rrirfiourirrrdnnirufir uavyr{nlfllrnrir!nrufior6 ovki
oo ntlm:r qaor 6 nnYr

ursf;sr,ivroq rJvuvaou zurto"t#noraror:rua?rravfiqirn#ou ooflhrirLfrunr:uaanil rfiotiraru6onrrr
urun ryFtuum3r 16onioutorr.J:vrrruriotr-l
dVIU:UI8J :1J1,1:lU

tjpril:vtlurar ob.oo u.

a{10 tJQfruu?rn

(uxarrarual: fr3rgv)

taflrunlSanl'1

,)



I
od\!

J\:
--r
-\'r

iYrflriauiou udr
9

4i -.j4
!1.J0'l1.JYl en tOOl-J tl]l9lUU y!.fl. Ledble

,^' nl,//-1., )
a{fio @{f '#1a,t | : v oru n::r fl r :a :1 a :r u{1u nr :l:vu}.r

(urrrvrt:Ynri r7rrrn)

a{to

a{10

n 5:Ll fl I : n :? Q :1 U.11U fl l:rJ :VtU
^J^^d.(u'ru!:vfivrD nn?{a)

,'.1
,/ ,li
U;"

(urrqorarr.i qlr:v
fl r :Fl :? a :1 Lr {ru n r:l TUl:.r

O!-U U rJ :v orua n r/rin :r o :r u rlun r :l :vtrl
!q

(uru at1-Jytv?{)

a

t

-\




