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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี 2562 
วันที่  13  เดือน  สิงหาคม  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 นางเพชรรัตน์       ชัชวาลย ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เพชรรัตน์      ชัชวาลย ์
8 นายรุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 รุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ 
9 นายศรีธน           ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ศรีธน           ดวงแก้ว 

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

ผู้ไม่มาประชุม  -  คน 
 -  
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 นายวัชรพงษ์        รินรา เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงษ์    รินรา 
4 นายเฉลิมพล         เตชะพี ผอ. กองคลัง เฉลิมพล    เตชะพี 
5 นางสาวฐาปนา     มะโนชมภู          รก. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ฐาปนา      มะโนชมภู 
6 นายจงรักษ์          จายเขียว ผอ.กองช่าง จงรักษ์      จายเขียว 
7 นางสาวพันธญาณี  ไชยแก้ว รก. ผอ.กองสาธารณสุขฯ พันธญาณี   ไชยแก้ว 
8 นางสาวภาสินี       เจริญศักดิ์ รก. ผอ.กองสวัสดิการสังคม ภาสินี        เจริญศักดิ ์
9  นางสาวรจนา       กันทะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
รจนา        กันทะวงศ์ 

10 นายณัฐฆฤณอัคร  พงธนัชวัฒนสร นักวิชาการศึกษาช านาญการ ณัฐฆฤณอัคร พงธนัชวัฒนสร 
11 นางเกศวลี           จินดาหลวง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เกศวลี       จินดาหลวง 
12 นางสาววารี          ชัยศร ี นักจัดการงานทั่วไป วารี          ชัยศร ี
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร ศิริษะ ได้ตรวจรายชื่อพบว่าครบ 
องค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1  

                              ประจ าปี 2562  (วันที่  27  พฤษภาคม  2562) 
นายจ ารัส  กันทะวัง       ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่    
ประธานสภาฯ  2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา  
                                เทศบาลต าบลเหมืองจี ้สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  ในวันที่ 27   

 พฤษภาคม 2562 ว่ามีประเด็นใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร  หากไม่มี ขอมติ  
  รับรองจากท่ีประชุม  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม จ านวน  11  เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ  
  นายจ ารัส  กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องที่เสนอใหม่ 

4.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
      (วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ) 

นายจ ารัส  กันทะวัง  ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาลและผู้ 
ประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.1  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕ ๖3  วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีฯ  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖3
ต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขอเชิญครับ 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ          ประชุมทุกท่าน  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเหมืองจี้  จะได้เสนอร่างเทศ

บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองจี้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไ ป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25 62 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562                   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
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   1.1.1  เงินฝากธนาคาร จ านวน  32,234,522.68 บาท 
   1.1.2  เงินสะสม  จ านวน  13,594,231.11  บาท 
   1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  9,061,493.03  บาท 
   1.1.4 รายการ ที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  
17 โครงการ รวม 491,031.32 บาท 
   1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5  
โครงการ รวม 1,119,311.10 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2562 
    (1) รายรับจริง จ านวน 56,404,540.33 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร    จ านวน    1,735,337.83  บาท  
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน      653,242.73  บาท  
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน      240,044.77  บาท  
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน           0.00  บาท  
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน      326,827.00  บาท  
  หมวดรายได้จากทุน   จ านวน       0.00  บาท  
  หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  22,709,119.00  บาท  
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  30,739,969.00  บาท  
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน    1,587,000.00 บาท  
    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  44,916,959.19  บาท  
        งบกลาง     จ านวน  21,827.925.99 บาท  
  งบบุคลากร    จ านวน  11,547,501.00 บาท  
  งบด าเนินงาน    จ านวน    9,429,407.90  บาท  
  งบลงทุน     จ านวน      760,124.30  บาท  
  งบรายจ่ายอื่น    จ านวน                0.00  บาท  
  งบเงินอุดหนุน    จ านวน    1,352,000.00  บาท  
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  
         1,587,000.00  บาท    
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  420,000.00  บาท  
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท  
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท  
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 

 
รายได้จัดเก็บเอง รายรับจริง  

ปี 2561 
ประมาณการ 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
หมวดภาษีอากร 1,358,423.12 1,200,000.00 980,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 974,039.41 745,000.00 857,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 590,753.58 200,000.00 200,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 12,500.00 12,500.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,978.00 231,000.00 230,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,944,194.11 2,388,500.00 2,279,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 27,845,802.87 25,451,500.00 25,720,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

27,845,802.87 25,451,500.00 25,720,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,717,796.00 34,160,000.00 35,000,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

29,717,796.00 34,160,000.00 35,000,000.00 

รวม 
 

60,507,792.98 
 

62,000,000.00 63,000,000.00 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง  
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 22,266,441.54 26,061,700.00 26,521,232.00 
งบบุคลากร 13,239,094.82 19,432,620.00 19,323,3272.00 
งบด าเนินงาน 12,024,116.13 12,427,480.00 13,981,050.00 
งบลงทุน 1,876,340.00 2,116,200.00 1,088,096.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน 2,015,767.19 1,937,000.00 2,061,250.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 51,421,759.68 62,000,000.00 63,000,000.00 
รวม 

 
51,421,759.68 62,000,000.00 63,000,000.00 
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หลักการและเหตุผล 

   ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                        ของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 
     อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  

 
ด้าน ยอดรวม 

 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,938,520 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,416,760 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 6,255,022 
   แผนงานสาธารณสุข 2,345,040 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,360,920 
   แผนงานเคหะและชุมชน 6,816,676 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 35,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 855,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 390,830 
   แผนงานการเกษตร 65,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 26,521,232 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  63,000,000 
 
  และบัดนี้ข้าพเจ้าขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไปประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,000,000.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตาม 
แผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณท่ีประธานสภาฯ ได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว ขอมอบให้ 
ปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ได้ด าเนินการชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  ชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายข้อให้ 
ปลัดเทศบาลฯ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ได้รับทราบอย่างละเอียด 

ที่ประชุม  รับทราบ  

นายจ ารัส  กันทะวัง ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้  ก็ได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ             ประจ าปงีบประมาณ 2563  ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญ 
   เลขานุการสภาฯ อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย  
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นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการสภาฯ ท่านผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 47 
ก าหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย
ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว และข้อ 45 วรรคท้ายญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น และข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม และ
หากที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการในวันนี้แล้ว  

นายจ ารัส  กันทะวัง ต้องขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง มีท่านใดจะ 
ประธานสภาฯ              อภิปรายในหัวข้อใดอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติในท่ีประชุมหากท่านใดเห็น  

สมควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖3 ขอยก
มือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นาย
จ ารัส  กันทะวัง 

    4.2 ญัตติพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

นายจ ารัส  กันทะวัง ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาลและผู้  
ประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.2  ญัตติพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ 

นางสาวสายสมร ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาฯ          ทุกท่าน หัวหน้าส่วนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 45 วรรคท้าย  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน  
การพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ 
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 103 (1) คณะกรรมการ  
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตามข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตามข้อ  
103 (1) จึงประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
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ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่  
กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิด 
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการกรรมการสภา  
ท้องถิ่นคณะนั้น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย  
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภา  
ท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด ข้อ  
115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก  
สภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน 
ก าหนดเวลานัดประชุม เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามก าหนดที่นัดหมาย   
ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภา 
ท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนค าแปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้แปร  
ญัตติจะมีความจ าเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการ  
สภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาค าแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 

   ฉะนั้นขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  25๖2 
ก่อนอื่นขอท่านประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมว่าจะเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติกี่คน 
ซึ่งตามระเบียบได้ก าหนดไว้ 3 ไม่เกิน 7 คน ขอน าเรียนท่านประธานสภาผ่านที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองจี้ด้วยค่ะ 

นายจ ารัส  กันทะวัง ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะ 
ประธานสภาฯ              ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน 

นายอ านวย จันทร์มาทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอ านวย  จันทร์มาทอง สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต 1       เขต 1 ขอเสนอว่าควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5  คน ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายประสิทธิ์  กิติวงค์    กระผมนายประสิทธิ์  กิติวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นางอุตสาห์  ยุปาระมี     ดิฉัน นางอุตสาห์  ยุปาระมี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  

นายจ ารัส  กันทะวัง ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ             ขอเชิญครับ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมแล้ว กระผมขอมตใินทีป่ระชุมว่าท่านใดเห็นสมควรตาม 
                             ที่ท่านอ านวย  จันทร์มาทอง  เสนอขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส   

   กันทะวัง  
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นายจ ารัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า  สภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 5 คน และมีมติเห็นชอบ 

11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายจ ารัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ รายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
ประธานสภาฯ   
 

นางศรีเรือน  มาละแซม นางศรีเรือน  มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอนายประสิทธิ์  กิติวงค์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ  

นายอ านวย จันทร์มาทอง  กระผมนายอ านวย  จันทร์มาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1   

นายประเสริฐ  นันทะ       กระผมนายประเสริฐ  นันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2    
นายจ ารัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ี
ประธานสภาฯ             ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายประสิทธิ์ กิติวงค์  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   
 

นายจ ารัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นายประสิทธิ์ กิติวงค์   
ประธานสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 และมีมติเห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 

1 เสียง   

ที่ประชุม รับทราบ 

นายจ ารัส  กันทะวัง ขอเชิญ ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ประธานสภาฯ   
นายอ านวย จันทร์มาทอง  กระผมนายอ านวย  จันทร์มาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอนายรุ่งอรุณ     
สมาชิกสภาฯ เขต 1   อุ่นนันกาศ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ 
นายประเสริฐ  นันทะ    กระผมนายประเสริฐ  นันทะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  
นางศรีเรือน  มาละแซม  ดิฉันนางศรีเรือน  มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
นายจ ารัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ี
ประธานสภาฯ             ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายรุ่งอรุณ       
   อุ่นนันกาศ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือ นายจ ารัส 
 กันทะวัง 
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นายจ ารัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นายรุ่งอรุณ   
ประธานสภาฯ อุ่นนันกาศ  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 และมีมติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง   

ที่ประชุม รับทราบ 

นางเพชรรัตน์  ชัชวาล    ดิฉันนางเพชรรัตน์  ชัชวาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2   นางอุตสาห์  ยุปาระมี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ 

นายอ านวย จันทร์มาทอง  กระผมนายอ านวย  จันทร์มาทอง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1   
นายจิรเดช  กมลธง      กระผมนายจิรเดช  กมลธง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายจ ารัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ี
ประธานสภาฯ             ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นางอุตสาห์ ยุปาระมี  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   

นายจ ารัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นางอุตสาห์ ยุปาระมี 
ประธานสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 และมีมติเห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง   

ที่ประชุม รับทราบ 

นายประเสริฐ  นันทะ     กระผมนายประเสริฐ  นันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  ขอเสนอนายทองเหรียญ ธุรี 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4  ขอผู้รับรองครับ 

นายศรีธน ดวงแก้ว       กระผมนายศรีธน ดวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  ขอรับรองครับ 

สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นางอุตสาห์  ยุปาระม ี   ดิฉันนางอุตสาห์  ยุปาระมี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอรับรองคะ่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   

นายจ ารัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ี
ประธานสภาฯ             ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายทองเหรียญ  ธุรี  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   

นายจ ารัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นายทองเหรียญ ธุรี 
ประธานสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 และมีมติเห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง   

ที่ประชุม รับทราบ 
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นายนิรันดร  จิตรา        กระผมนายนิรันดร  จิตรา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอ  
รองประธานสภาฯ   นางศรีเรือน  มาละแซม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ 

นางเพชรรัตน์  ชัชวาล   ดิฉันนางเพชรรัตน์  ชัชวาล   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอรับรองคะ่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   
นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  กระผมนายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายจ ารัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ี
ประธานสภาฯ             ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นางศรีเรือน 

          มาละแซม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   

นายจ ารัส  กันทะวัง     ประกาศให้ทุกท่านทราบว่าสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นางศรีเรือน มาละแซม 
ประธานสภาฯ            เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 และมีมติเห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
                            งดออกเสียง 1 เสียง   

ที่ประชุม รับทราบ 

นายจ ารัส  กันทะวัง ขอประกาศว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ประธานสภาฯ ประกอบไปด้วย 

1. นายประสิทธิ์     กิติวงค์ สมาชิกสภาเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1   
2. นายรุ่งอรุณ       อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2   
3. นางอุตสาห์       ยุปาระมี สมาชิกสภาเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  
4. นายทองเหรียญ  ธุรี  สมาชิกสภาเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4   
5. นางศรีเรือน      มาละแซม สมาชิกสภาเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5  

ที่ประชุม รับทราบ 

    4.3  การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

นายจ ารัส  กันทะวัง ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาลและผู้ เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ           ประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.3 ญัตติพิจารณา ก าหนดระยะเวลาเสนอ
   ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขอเชิญท่าน
   เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายครับ  

นางสาวสายสมร  ศิริษะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ          หัวหน้าส่วนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร

 ญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ  
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คณะกรรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม 
วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ  
ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน  
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา  
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ดังนั้น จึงขอให้ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
ให้สมาชิกเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ก าหนด  
ตั้งแต่วันที่เท่าใด ถึงวันที่ไหน และตั้งแต่เวลาใหนถึงเวลาใหนค่ะ 

นายจ ารัส  กันทะวัง บัดนี้ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติควรก าหนดวันใด ระยะเวลา 
ประธานสภาฯ เท่าใดและเสนอได้ที่ไหน  
 

นายประสิทธิ์  กิติวงค์  ก ระผมนายประสิทธิ์  กิติวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอให้ก าหนด 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ระยะเวลายื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่  19, 20,  
    ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 
    ชั่วโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่ ห้องปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้  

นายจ ารัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ             เหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ ยื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ  ในระหว่างวันที่ 19, 20, 21 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
   16.30 น. ณ ห้องปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือ นายจ ารัส  
กันทะวัง 

นายจ ารัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ ก าหนดระยะเวลา 
ประธานสภาฯ  ยื่นค าแปรญัตติ วันที่ 19, 20, 21  สิงหาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะ 
 เวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่ ห้องส านักงานปลัด   

ที่ประชุม รับทราบ  

   4.4  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

นายจ ารัส  กันทะวัง ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาลและผู้ เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ           ประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.4 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
   นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย
   ครับ  

นางสาวสายสมร  ศิริษะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ          หัวหน้าส่วนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 
 109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
 เลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ  

และเลขานุการกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
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ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน  
กรรมการออกเสียงชี้ขาด  และในวันนี้ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันศุกร์  
ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องท างานปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้   

ที่ประชุม รับทราบ 

4.5 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเหมืองจี้ พ.ศ. 2562 เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562  

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.5  ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเหมืองจี้  
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2562  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ขอเชิญท่าน

นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ เป็นผู้เสนอครับ ขอเชิญครับ 

นายสิงห์ทอง ปะมะสอน  ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน 
นายกเทศมนตรีฯ          ราชการทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 70 ก าหนดให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ  มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัด
ของเสียตามที่ก าหนด  ประกอบดับพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 
มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ าเสียในอาคารราชการส่วนท้องถิ่น จึงมีอ านาจในการออก
ข้อก าหนดท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นการควบคุม เพ่ีอให้การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคารและ
ครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหน้าของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ า 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยค านึงถึงสภาพของท้องถิ่น  สุขอนามัย
ของประชาชน และการรักษาสภาพแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน  ประกอบกับหนังสือสั่งการของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอด่วนที่สุด ที่ ลพ 0023.6/ว 2535 ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2562 เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เพ่ือ
บังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองจี้ต่อไป  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้
และผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน ได้พิจารณารายละเอียดไปแล้วนั้น 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และ 
เลขานุการสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคหนึ่ง ญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ  
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ วรรคสองในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม  
จะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ  
พิจารณาวาระท่ีสองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ 
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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นายสิงห์ทอง ปะมะสอน  ผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายกเทศมนตรีฯ         
นายจ ารัส  กันทะวัง ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดเดียว ท่านใดเห็นชอบตามที่
ประธานสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ  

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  ให้พิจารณาอนุมัติสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนน 11 เสียง งดออกเสียง  
                               1 เสียง คือ นายจ ารัส   กันทะวัง 
 

นายจ ารัส  กันทะวัง กระผมจะขอมติในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม  อีก  
ประธานสภาฯ  หรือไม ่ถ้าไม่มี ท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เรื่อง การติดตั้ง 

บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอขอได้ 
โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 

นางสาวสายสมร ศิริษะ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น  
เลขานุการสภาฯ    ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน  
  คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายจ ารัส  กันทะวัง กระผมจะขอมติในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ ท่านสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติในส่วนไหน  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นแปรญัตติแต่อย่างใด  คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็น  

ให้คงร่างเดิม ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใด 
เห็นชอบให้คงร่างเดิม ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ หากไม่เห็นชอบก็ไม่ต้องยกมือ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 

นายจ ารัส  กันทะวัง    ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
ประธานสภาฯ           ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ ได้เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติพิจารณาร่าง 
                            เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลเหมืองจี้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
                               พ.ศ. 2562 วาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติ) หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ี  นายกเทศมนตรีต าบล 

เหมืองจี้ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด 
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ขอให้สมาชิกยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และถ้าหากสมาชิกท่านใด 
ไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย 
ในอาคาร พ.ศ. 2562  ทีท่่านนายกเทศมนตรีฯ  ได้น าเสนอก็ไม่ต้องยกมือขึ้น ผมขอมติในท่ี 
ประชุมครับ 

มติที่ประชุม             มีมตเิห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย  
ในอาคาร พ.ศ. 2562  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส 
กันทะวัง และให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เรื่อง  การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ไปยังนายอ าเภอเมืองล าพูน เพ่ือส่งไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนพิจารณาเห็นชอบ และให้นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ประกาศใช้
ต่อไป 
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