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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
วันที่  27  เดือน  พฤษภาคม  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  14  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 ผอ.กองช่าง จงรักษ์      จายเขียว 
7 นายเฉลิมพล        เตซะพี ผอ. กองคลัง เฉลิมพล    เตซะพี 
8 นายณัฐฆฤณอัคร   พงธนัชวัฒสร นักวิชาการศึกษาช านาญการ ณัฐฆฤณอัคร พงธนัชวัฒสร  
9  นางสาวภาสินี       เจริญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ภาสินี        เจริญศักดิ ์

10 นางสาวพันธญาณี  ไชยแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ พันธญาณี  ไชยแก้ว  
11 นางสาวรจนา       กันทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
รจนา       กันทะวงค์ 

12 นางเกศวลี           จินดาหลวง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เกศวลี       จินดาหลวง 
13 นางฐาปนา           มโนชมภ ู นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ฐาปนา       มโนชมภ ู
14 นางสาวธารทิพย์    ม่วงสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ธารทิพย์    ม่วงสาร 
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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      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ แนะน าพนักงาน  
ประธานสภาฯ   เทศบาลที่โอนย้ายเข้ามาใหม่ จ านวน 2 คน และพนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 4 คน ดังนี้  

1. นางสาวรจนา  กันทะวงค์  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ  โอน (ย้าย) มาจาก เทศบาลต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2562 

2. นางสาวธารทิพย์  ม่วงสาร  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ โอน (ย้าย) 
มาจากเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่  1  
พฤษภาคม  2562 

3. นางสาวพัชรินทร์  แก้วมาเมือง  ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด กอง
การศึกษา 

4. นางสาวเสริมกมล  วงค์ฝั้น  ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด กอง
สวัสดิการชุมชน 

5. นายวิทวัส  ศรีวิชัย  ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6. นายกฤตภาส  วงค์จันทร์  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด กองช่าง 
ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
                              พ.ศ. 2562  (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
นายจ ารัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาฯ 1 ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562  ในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
อีกหรือไม่  อย่างไร  หากไม่มี ขอมติรับรองจากที่ประชุม  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จ านวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  กันทะวัง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ  
   4.1 การรับบริจาคท่ีดิน ของนางบุญทอง  กุมารกาศ  บ้านฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 ต าบลเหมืองจี้ 

  อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เนื้อที่ดิน 3 งาน 4.0 ตารางวา จ านวน 1 แปลง  ยกเป็น  
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
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นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขอความเห็นชอบ ข้อ 4.1 ขอรับโอนที่ดินของนางบุญทอง  
ประธานสภาฯ              กุมารกาศ  บา้นฝัง่หมิน่  หมู่ที ่7 ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เนื้อที่ดิน 3  

งาน 4.0 ตารางวา จ านวน 1 แปลง  ยกเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ยกเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้, สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจี้   
    ได้รับหนังสือบริจาคที่ดิน เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลต าบลเหมืองจี้  จากนางบุญทอง   

 กุมารกาศ อยู่บ้านเลขท่ี 60 หมู่ที่ 7 ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน มีความ   
 ประสงค์ขอบริจาคท่ีดินตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 60671  เลขที่ดิน 1222  หมายเลขระวาง 
 4758/9438-00 (400) หน้าส ารวจ  477  ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัด
ล าพูน  ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อท่ี  3 งาน 4.0 ตารางวา จ านวน 1 แปลง บริจาคท่ีดิน เพ่ือยกให้
เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ติดใจเรียกร้อง
ค่าเสียหายและค่าตอบแทนใด ๆ จากเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทั้งสิ้น 

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

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลฯ             ต าบลเหมืองจี้ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  
   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543  
   (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 หมวด 2 การจัดหา  
   ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ
   ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว  
   มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ  
   ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น  
    การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้  และไม่มีระเบียบ  
   ของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม  
   วิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้    
นายจ ารัส  กันทะวัง ครับต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ได้รับทราบ หากสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัย
   อะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบตามที่ท่านนายกเทศมนตรี  
   ต าบลเหมืองจี้ได้ชี้แจง ขอได้เสนอขอความเห็นชอบรับบริจาคที่ดินของนางบุญทอง  กุมารกาศ 
   ยกเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ  

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้รับบริจาคที่ดิน นางบุญทอง  กุมารกาศ ยกเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบล 
   เหมืองจี้  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส กันทะวัง 
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ระเบียบวาระท่ี 5         ญัตติเพือ่พิจารณา 
   ข้อ 5.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่าย 
   อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าซาง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่  

13 บ้านป่าตองหลวง – บ้านก้วม งบประมาณ 326,280.64 บาท (ตามมาตรา 67 ทวิ  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) 

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเพ่ือพิจารณา  ข้อ 5.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
ประธานสภาฯ              อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือจ่ายอุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าซาง ตาม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านป่าตองหลวง – บ้านก้วม งบประมาณ  
326,280.64 บาท (ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายสิงห์ทอง ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน  ตามท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  เพ่ือด าเนินการอุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอ 
ป่าซาง  ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านป่าตองหลวง – บ้านก้วม     
เป็นเงิน 326,280.64 บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) 
ในการโอนงบประมาณครั้งที่ 9 อนุมัติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นอ านาจ 
ของสภาท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 27  
และตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน  
เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ  
แล้วนั้น 

    เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงได้ขอความเห็นชอบอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากสภา  
เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ตามระเบียบดังกล่าว  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้ 

นายจ ารัส  กันทะวัง ครับต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ที่ได้ชี้แจงเหตุผลและระเบียบ      
ประธานสภาฯ  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ได้รับทราบ หากสมาชิกท่านใดจะ  
   สอบถามหรือมีข้อสงสัยอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบตามที่  

ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ได้เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ  
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าซาง ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านป่าตองหลวง – บ้านก้วม งบประมาณ 326,280.64 บาท 
(สามแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) จากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล 
เหมืองจี้  ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีเพ่ิมเติมฉบับที่ 
14 พ.ศ. 2562)  ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาป่าซาง ตามโครงการ  
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านป่าตองหลวง – บ้านก้วม งบประมาณ 326,280.64  
บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)  ด้วยคะแนนเสียง  11  
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 
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     5.2 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 9 รายการ 

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเพ่ือพิจารณา ข้อ 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 9 รายการ  ขอเชิญ 
   ท่าน นายกเทศมนตรีต 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 เนื่องจากเป็น
งบประมาณท่ีไม่ได้ตั้งไว้  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
สมาชิกสภาได้รับทราบ 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 ขอเชิญครับ 

นายสิงห์ทอง ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุมัติ 
   โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

จ านวน 9 รายการ คือ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาท)ี ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
2,600 บาท รวมเป็นเงิน 5,200.- บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  โอนมาจาก แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ฯลฯ เดิมตั้งไว้ 
350,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 9,450.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
5,200.- บาท คงเหลือ 4,250.- บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน  หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิง ส าหรับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,900.- บาท 
รวมเป็นเงิน 5,800.- บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  โอนมาจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เพื่อ 

 
 



6 
 

 
 
จ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง รวม 7 อัตรา จ านวน 
12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเลื่อนระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ เดิมตั้งไว้ 
2,423,340.- บาท งบประมาณก่อนโอน 1,082,350.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 5,800.- บาท คงเหลือ 1,076,550.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน)  

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 2 
หลัง จ านวนเงิน 242,000.- บาท รายละเอียดดังนี้  

3.1 ก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง 5.50 เมตร ยาว 7 เมตร งบประมาณ 110,000.- 
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

3.2 ก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร งบประมาณ 132,000.- บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ฉบับเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 56  
โอนมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้ 3,537,900.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
1,713,828.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 242,000.- บาท คงเหลือ  
1,471,828.-  บาท  

4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งเสาวิทยุพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย เสาไฟฟ้าความสูงไม่น้อย
กว่า 12 เมตร สายวิทยุและเสาวิทยุอลูมิเนียม ขนาด 4 POL จ านวนเงิน 48,150.- บาท  
โอนมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้ 3,537,900.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
1,503,628.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 48,150.- บาท คงเหลือ  
1,455,478.-  บาท  

5. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและ
ว่างท่อระบายน้ า หมู่ที่ 12 บ้านเชตวัน งบประมาณ 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

5.1  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ความยาว 
 20 เมตร งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

5.2  วางท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาว 84 เมตร จ านวนเงิน 115,000.- บาท  (ตามประมาณราคาก่อสร้าง
และแบบแปลนกองช่างเทศบาลและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 55   
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โอนมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้ 3,537,900.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,471,828.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 135,000.- 
บาท คงเหลือ 1,336,828.-  บาท 

6. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล
ส าหรับใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม ขนาดท่อกรุบ่อ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร จ านวน 1 บ่อ  งบประมาณ 
145,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามประมาณราคาก่อสร้างและแบบแปลน
กองช่างเทศบาล มจ.-พ 17/2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 55  โอนมาจาก แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้ม ขนาดท่อกรุบ่อ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร จ านวน 1 บ่อ งบประมาณ 223,000.- บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 145,000.- บาท คงเหลือ 78,000.-  บาท 

7. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชม งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่าย
เป็นค่าขุดลอกล าเหมืองดอยแต ระยะความยาว 1,800 เมตร จ านวน 70,000 บาท        
ตามประมาณราคาก่อสร้างและแบบแปลนกองช่างเทศบาล มจ.-พ 18/2562 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 
65  โอนมาจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
บุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน   
งบประมาณ 2,078,820.- บาท งบประมาณก่อนโอน 898,141.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 70,000.- บาท คงเหลือ 828,141.-  บาท 

8. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง     
สิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างเสาอากาศวิทยุชนิดโครงสร้างเหล็กความสูง 12 เมตร 
พร้อมติดตั้งเสารับ – ส่ง สัญญาณวิทยุ รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบล
เหมืองจี้ งบประมาณ 48,150.- บาท  โอนมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  เดิมตั้งไว้ 228,000.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 58,500.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 48,150.- 
บาท คงเหลือ 10,350.-  บาท  

9. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ   
เอนกประสงค์ ( Smart Card Reader) ราคา 700 บาท จ านวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 4,900 
บาท รายละเอียดดังนี้  สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ ( Smart Card 
Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได,้ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 
MHZ, สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ ( Interface แบบ USB ได,้ สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts 
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ได้เป็นอย่างน้อย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน 
มีนาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้ งที่ 3/2562 หน้าที่ 17   โอนมาจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  เดิมตั้งไว้ 
228,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 58,500.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
48,150.- บาท คงเหลือ 10,350.-  บาท  

10.  
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 
15/2562 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่านแล้ว 

นายจ ารัส  กันทะวัง ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ  ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอ
ประธานสภาฯ  มติจากท่ีประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 7 รายการ ตามที่ท่าน 
            นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจีเ้สนอ ขอไดโ้ปรดยกมือขึน้เหนอืศีรษะ  
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โอนตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่  จ านวน 7 รายการ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียงคือ 
นายจ ารัส  กันทะวัง 
 
 
 
 
 
 

   5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   พ.ศ. 2562  จ านวน 1 รายการ 
นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายประจ าปี  
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 รายการ ซึ่งคณะผู้บริหารได้ท าหนังสือขอเสนอ เรื่องขอ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเรียนเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติ 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ตามที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น  
    เทศบาลต าบลเหมืองจี้  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ดังนั้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

   พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 3/2562  ดังรายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เหมืองจี้ ทุกท่านแล้ว จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
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5.3.1 จัดซื้อปั้มน้ าอัตโนมัติระบบอินเวอร์เตอร์  ส าหรับบ่อน้ าตื้น/น้ าประปา 
จ านวน 1 เครื่อง ไว้ใช้ในกิจการของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขนาดกว้าง 300 
เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร  สูง 310 เซนติเมตร  จ านวนเงิน 
22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  คุณสมบัติดังนี้ 
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 
- ก าลังไฟฟ้า 750 วัตต์ 
- ระยะดูด ไม่น้อยกว่า 8 เมตร  
- ระยะส่งไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
- ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว 
- ปริมาณน้ าสูงสุด 1 ลิตร/นาท ี
- เป็นปั้มน้ าระบบอินเวอร์เตอร์ สั่งการให้มอเตอร์ปรับรอบการท างานให้

แรงดันน้ าคงที่สม่ าเสมอทุกจุด 
- ปรับรอบการหมุนของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้น้ า 
- ถังแรงดันบรรจุด้วยก๊าซไนโตรเจน เสริมด้วยแผ่นยางไดอะแฟรม ท าให้

ไม่เกิดสนิม 
- เซนเซอร์ตรวจจับแรงดัน ท าให้ระบบการท างานแม่นย ามากขึ้น ส าหรับ

ดูดน้ าจากถังเก็บน้ า  ขอเปลี่ยนค าชี้แจงเป็น  จัดซื้อปั้มน้ าอัตโนมัติระบบ
อินเวอร์เตอร์  ส าหรับบ่อน้ าตื้น/น้ าประปา จ านวน 1 เครื่อง ไว้ใช้ใน
กิจการของเทศบาลต าบลเหมืองจี้  จ านวนเงิน 22,000.- บาท 
คุณสมบัติดังนี้   

- สามารถดูดน้ าลึกได้ไม่น้อยกว่า 9 เมตร 
- ปริมาณน้ าสูงสุด เท่ากับหรือมากกว่า 75 ลิตร/นาท ี
- ก าลังไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า 
- ใช้กับกระแสไฟฟ้า  220  โวลท์ 

เกณฑ์ราคาตามท้องตลาดและตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 16 

เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 รายการ  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  
 พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายจ ารัส  กันทะวัง ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ  เหมืองจี้ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นางสาวสายสมร ศิริษะ  ตามท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
เลขานุการสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า  
   ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  
   พ.ศ. 2543  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
นายจ ารัส  กันทะวัง กระผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ  ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และจะ
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาว่าจะพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 รายการ ตามที่ท่าน 
   นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ได้ชี้แจง ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ  
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2561 จ านวน 1 รายการ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นาย  
   จ ารัส  กันทะวัง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6         เพื่อทราบ 
   ข้อ 6.1 รายงานผลการตรวจติดตามการด าเนินงานรวบรวมสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 
    ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ของคณะกรรมการตรวจติดตามการด าเนินงาน  
   ชุดท่ี 1 และชุดที่ 2  
นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  ข้อ 6.1 รายงานผลการตรวจติดตามการด าเนินงาน 
ประธานสภา  รวบรวมสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ของคณะกรรมการ
   ตรวจติดตามการด าเนินงาน ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ขอเชิญท่านเลขานุการของคณะกรรมการ
   ตรวจติดตามการด าเนินงานของแต่ละชุด ออกมารายงานให้ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้  

รับทราบปัญหาในล าดับต่อไปครับ ขอเชิญครับ 
นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการ 
เลขานุการคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการด าเนินงาน ชุดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 
ตรวจติดตามฯ ชุดที่ 1    ที่ผ่านมา  คณะท างานมีหน้าที่ในการตรวจติดตามการด าเนินงาน รวบรวมสภาพปัญหา  
   ข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจติดตามต่อสภา  
   ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการบริหารงานเทศบาล ตาม  

แผนงาน ดังนี้ 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4) แผนงานเคหะและชุมชน 
5) แผนงานงบกลาง 

ซึ่งได้ข้อสรุปก็คือ  

 
 เรื่องที่หนึ่ง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เรื่อง การก่อสร้างถนน เมื่อ
ด าเนินการขอให้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ในพื้นที่รับทราบด้วย  เพ่ือท าจะได้เข้าไปดูแล และตอบ
ค าถามของชาวบ้านได้ว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว   
 เรื่องที่สอง  เรื่องการซ่อมแซมถนนสายบ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 ต าบลเหมืองจี้ ว่าท าไม
ไม่ซ่อมแซมถนนสักที  และถนนแอสฟัสติก หมู่ที่ 4 จนป่านนี้ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ขอท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการโดยด่วนด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ  

นางอุตสาห์  ยุปาระมี  กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการ 
เลขานุการคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการด าเนินงาน ชุดที่ 2  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  
ตรวจติดตามฯ ชุดที่ 2    ที่ผ่านมา  คณะท างานมีหน้าที่ในการตรวจติดตามการด าเนินงาน รวบรวมสภาพปัญหา  
   ข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจติดตามต่อสภา  
   ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการบริหารงานเทศบาล ตาม
   แผนงาน ดังนี้  

1) แผนงานสาธารณสุข 
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