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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕62 
วันที่  25  พฤศจิกายน  2562 

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

ผู้มาประชุม  12  คน 
ล าดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม - คน  

ผู้เข้าร่วมประชุม  13  คน 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

10 นางเกศวลี         จินดาหลวง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เกศวลี       จินดาหลวง 
11 นายณัฐฆฤณอัคร พงธนัชวัฒนสร นักวิชาการศึกษาช านาญการ ณัฐฆฤณอัคร พงธนัชวัฒนสร 
12 ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์  ลองวิลัย นิติกรปฏิบัติการ อนุรักษ์      ลองวิลัย 
13 นาวาตรีอรรถพล  ปุณยพุฒิพงศ์ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจ.เชียงใหม่ อรรถพล  ปุณยพุฒิพงศ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ และคณะผู้บริหารได้เข้าประชุมพร้อมแล้ว  
เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร  ศิริษะ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา  
เทศบาลต าบลเหมืองจี้  ผู้มาประชุมและที่อยู่ในประชุมแล้ว 12 ท่าน ครบองค์ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
   พ.ศ. 2562 (วันที่  28 ตุลาคม 2562)  
นายจ ารัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 28  ตุลาคม  2562) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2562  ในวันที่  28 ตุลาคม 2562  มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

 อีกหรือไม่  อย่างไร  หากไม่มี ขอมติรับรองจากที่ประชุม  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จ านวน  12  เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
 ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพื่อพิจารณา  
   4.1  ญัตติพิจารณาโอนกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาของเทศบาลต าบลเหมืองจี้            
                                     ท่ีสร้างในเขตหมู่บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ต าบลเหมืองจี้  
นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.1 ญัตติพิจารณาโอนกิจการและ   
ประธานสภาฯ              บ ารงุรักษาระบบประปาของเทศบาลต าบลเหมืองจี ้ทีส่ร้างในเขตหมู่บา้นเชตวนั หมู่ที ่12  
                               ต าบลเหมืองจี ้ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ เป็นผู้ชี้แจงครับ 
นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ          ต าบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้เสนอญัตติการพิจารณาการโอนกิจการและ 

การบ ารุงรักษาระบบประปาของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ที่สร้างในเขตหมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 
ให้กับคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 โดยมีนายโอวาท เสนาวารี 
เป็นประธาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 44 
เตรส และมาตรา 50 ซึ่งการจะโอนกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา ต้องผ่านความ
เห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผมได้ให้งานงานนิติการ ด าเนินการรวบรวมเอกสาร
การประชาคมหมู่บ้านเรื่องการโอนกิจการประปาของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ให้หมู่บ้านเป็น
ผู้ด าเนินการ ด้วยทางหมู่บ้านเชตวัน ได้ด าเนินการจัดประชาคมเมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2562 
และเม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ทางเทศบาลต าบลเหมืองจี้ได้จัดการประชุมประชาคมผู้ใช้
น้ าประปาหมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการการบริหารกิจการประปา
หมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 ด้วยได้ตัวแทนดังต่อไปนี้ 
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    1. นายโอวาท    เสนาวารี   ประธานคณะกรรมการฯ  
    2. นายเมืองแก้ว   จันทร์วงค์จร  รองประธานฯ  
    3. นายจีรศักดิ์    ศรีสมพร   เหรัญญิก  
    4. นายชัยพร    เสนาวารี   กรรมการ  
    5. นางบัวผัน    จันทร์วงค์จร    กรรมการ  
    6. นายสมชาย    เตมีซิว    กรรมการ  
    7. นายบุญส่ง    จี้ฟู     กรรมการ  
    8. นายถนอม    ชัยลังกา    กรรมการ  
    9. นายบุญฤทธิ์    อุประกรุ    เลขานุการ   

คณะกรรมการได้เสนอเจ้าหน้าที่ของกิจการประปาหมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 และอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) นายโอวาท  เสนาวารี, นายเมืองแก้ว  จันทร์วงค์จร  และนายจีรศักดิ์  ศรีสมพร 
เป็นเจ้าหน้าที่ ให้มีหน้าที่จัดเก็บและท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย กิจการน้ าประปาหมู่บ้าน 
ตลอดถึงควบคุมการใช้เงินจากการเก็บน้ าประปาและท าการเบิก จ่ายเงิน ในการจัดซื้ออุปกรณ์ 
วัสดุประปาท่ีเกิดความช ารุดเสียหาย และช าระค่าไฟฟ้าของแต่ละเดือน 

(2) นายชัยพร  เสนาวารี , นางบัวผัน  จันทร์วงค์จร , นายสมชาย  เตมีซิว  และนาย
บุญส่ง  จี้ฟู เป็นเจ้าหน้าที่ ให้มีหน้าที่ตรวจเช็คมิเตอรน์้ าและจัดเก็บค่าน้ า  

(3) นายถนอม  ชัยลังกา และนายบุญฤทธิ์  อุประกรุ เป็นเจ้าหน้าที่ ให้มีหน้าที่  
  ซ่อมแซมและแก้ไขบ ารุง ระบบประปาท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของคณะกรรมการประปา 
 หมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 

 ที่ปรึกษาของกิจการประปาหมู่บ้าน ตามต าแหน่งต่อไปนี้ 

(1) ผู้ใหญ่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ เขต 1 

ค่าธรรมเนียมการด าเนินกิจการประปาหมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 

1. ราคาค่าหน่วยประปา หน่วยละ 5 บาท หากมีการใช้น้ าเกิน 21 หน่วย หน่วยละ 10 
บาท (คิดหน่วยที่ 21 ขึ้นไป 10 บาทต่อหน่วย)  

2. ส าหรับสวนหรือไร่ที่ใช้น้ าประปาอยู่แล้วให้เก็บ หน่วยละ 10.- บาท แต่ส าหรับราย
ใหม่ให้งดใช้น้ าประปาเพ่ือการเกษตรทุกชนิดและงานอุตสาหกรรมทุกชนิดแต่หากผู้ใช้น้ าต้องการ
ใช้น้ าประปาเพ่ือการเกษตรหรืองานอุตสาหกรรมอยู่ต้องขออนุญาตคณะกรรมการฯ เป็นรายกรณี
ไป 

3. ผู้ที่ต้องการใช้น้ าประปา (รายใหม่) ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100.- บาท ส่วนอุปกรณ์
การติดตั้งระบบประปา และค่าแรงให้รายใหม่ท าการออกค่าใช้จ่ายเอง(เฉพาะบุคคลที่อาศัยในพื้นท่ี
เท่านั้น) การด าเนินการติดต่อต้องให้คณะกรรมการฝ่ายซ่อมแซมและบ ารุงเป็นผู้ด าเนินการติดตั้ง
เท่านั้น ค่าแรง 200.- บาท ต่อคณะกรรมการหนึ่งคน 

4. กรณีผู้ที่ต้องการใช้น้ าประปา (นอกพ้ืนที่หมู่บ้าน) ต้องท าเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
เป็นสมาชิกจ านวน 1,500.- บาท อุปกรณ์การติดตั้งระบบประปาผู้ใช้ประปาเป็นผู้ออกโดยต้องให้
คณะกรรมการฝ่ายซ่อมแซมและบ ารุงเป็นผู้ด าเนินการติดตั้งเท่านั้น ค่าแรงในการติดตั้ง 300 .- 
บาท 
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5. กรณีหน่วยมิ เตอร์น้ าไม่ขึ้นด้วยสาเหตุใด ผู้ใช้น้ าต้องช าระค่าธรรมเนียมการใช้น้ า
จ านวน 30.- บาทต่อเดือน หากในเดือนที่ 2 หน่วยวัดมิเตอรน์้ ายังไม่ขึ้น คณะกรรมการจะท าการ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงหาสาเหตุกรณีหน่วยมเิตอรน์้ าไม่ขึ้นและด าเนินการซ่อมแซมล้างมิเตอรน์้ าให้
ฟรี หากช ารุดจะแจ้งให้ผู้ใช้น้ าด าเนินการซื้อมิเตอรน์้ าตัวใหม่มาเปลี่ยน ส่วนผู้ที่ประกันหลังมเิตอร์
ทางคณะกรรมการจะท าการเบิกจ่ายค่าประปามาเปลี่ยนให้โดยผู้ใช้น้ าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้น 

6. กรณีการขอเช่ามิ เตอร์น้ าใช้ชั่วคราวต้องด าเนินการขอใช้น้ าชั่วคราวโดยจะมีเงิน
ประกันการใช้น้ าประปา 2,500.- บาท (หากยกเลิกการใช้น้ าประปาจะได้รับเงินประกันคืนตาม
จ านวนที่ท าไว้) โดยคิดค่าน้ าหน่วยละ 10 บาท 

7. หากมีการขโมยหรือลักลอบใช้น้ าประปาหมู่บ้าน หรือลักลอบกลับมาตรน้ าหรือเจตนา
ท าให้ส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์มาตรน้ าได้รับความเสียหาย หรือการกระท าใดๆ ที่เป็นไปในทาง
ทุจริตมีโทษปรับตั้งแต่ 5 ,000.- บาท  ถึง 20 ,000.-  บาท ซึ่งคณะกรรมการฯจะด าเนินการ      
งดจ่ายน้ าให้ทันทีเมื่อพบการกระท าผิด และงดจ่ายน้ าเป็นการชั่วคราว 6 เดือน หรือจนกว่าจะ
ช าระค่าปรับแก่คณะกรรมการฯ 

8. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ของกิจการประปา โดยได้รับค่าจ่ายเดือนละ 200 - 300 บาท/คน การประชุมครั้ง 
ที่ 1 ของคณะกรรมการแนบท้ายข้อก าหนดนี้ 

เพ่ือให้การโอนกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 เป็นไป
ด้วยชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ 6, ข้อ 18, ข้อ 19, ข้อ 24, ข้อ 29, ข้อ 31 และข้อ 32  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 44 เตรส และมาตรา 50  ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลเหมืองจี้ในวันนี้ครับ 

นายจ ารัส  กันทะวัง ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้  ที่ได้ให้เหตุผลและความจ าเป็นในการขอรับ  
ประธานสภาฯ            ความเหน็ชอบในการโอนกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ่า้นเชตะวัน หมู่ที ่12      

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะ 
สอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบล 

   เหมืองจี้ได้ชี้แจง ขอได้เสนอขอความเห็นชอบรับ เพ่ือช่วยเหลือความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
ในพ้ืนที่ต าบลเหมืองจี้  ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  
กันทะวัง 
 

   4.2  ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จ านวน 3 แปลง  
   ในพื้นที่ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  (สถานีความสั่นสะเทือนจังหวัด  

เชียงใหม่)  
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นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขอความเห็นชอบ ข้อ 4.2  ญัตติขอความเห็นชอบการ 
ประธานสภาฯ  ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จ านวน  3  แปลง ในพ้ืนที่ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง

ล าพูน  จังหวัดล าพูน  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ เป็นผู้ชี้แจงครับ 

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

 จังหวัดเชียงใหม่  โดย  นาวาเอก ชัยยศ  คงขวัญ  หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัด 
 เชียงใหม่  ผู้รับมอบอ านาจโดยต าแหน่ง จากกองบัญชาการกองทัพไทย (กองบัญชาการทหาร  
 สูงสุด เดิม) ได้ด าเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 จ านวน 3 แปลง ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ส าหรับรายละเอียด ขอเชิญท่าน นาวาตรี 
 อรรพล ปุณยพุฒิพงศ์ เป็นผู้ชี้แจงครับ ขอเชิญครับ 

นาวาตรีอรรถพล ปุณยพุฒิพงศ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้, สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
สถานีวัดความสั่นสะเทือน  ทุกท่าน  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามท่ีสถานีวัด   
จังหวัดเชียงใหม่              ความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่  โดย  นาวาเอก ชัยยศ  คงขวัญ  หัวหน้าสถานีวัดความ 
                                 สัน่สะเทือนจงัหวัดเชียงใหม่  ผู้รบัมอบอ านาจโดยต าแหนง่ จากกองบัญชาการกองทัพไทย  

  (กองบัญชาการทหารสูงสุด เดิม) ได้ด าเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต  
  ป่าสงวนแห่งชาติ  จ านวน 3 แปลง  เนื้อที่แปลงละประมาณ 1 ไร่ ที่หลุมตรวจ  U – 8,  
  U – 17 และ U – 18  ส าหรับใช้เป็นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนภาคพ้ืนดิน  
  (แผ่นดินไหว)  เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับธรณีวิทยา  และเพ่ือใช้ใน 
  การแจ้งเตือนภัยพิบัติ  และด าเนินการทางยุทธการด้านทหาร ซึ่งแต่เดิมได้ขออนุญาตใช้  
  ประโยชน์ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 – 2562 เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ 
  ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว จากสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ก่อน เพ่ือน าไปประกอบในการขออนุญาต   
  มีมติในที่ประชุมพิจารณาให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ  ส าหรับใช้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดความ 
  สั่นสะเทือนภาคพ้ืนดิน   

นายจ ารัส  กันทะวัง        ก่อนที่เราจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมาชิกท่านใดมีข้อ 
ประธานสภาฯ            สงสยัจะสอบถามหรอืไม่ครับ  หากไม่มีผมจะขอความเหน็ชอบตามทีท่่านนายกเทศมนตรี 
                              ต าบลเหมืองจี ้และนาวาตรีอรรถพล  ปณุยพุฒพิงศ์ ไดก้ล่าวชี้แจงรายละเอียดการขอ 
                              ความเหน็ชอบการขออนญุาตใช้ประโยชน์ในทีด่นิของรัฐ จ านวน 3 แปลง หากท่านใดเห็นชอบ 
                              ขอไดโ้ปรดยกมือขึน้เหนอืศีรษะ 
  

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จ านวน 3 แปลง ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  
 และงดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 

      4.3 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  8 รายการ 

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขอความเห็นชอบ ข้อ 4.3 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็น  
ประธานสภาฯ  รายการใหม่ จ านวน 8 รายการ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ได้เสนอญัตติครับ 
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นายสิงห์ทอง ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่านตามท่ีเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปแล้วนั้น  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  มีความจ าเป็นต้อง 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 8 รายการ 
เนื่องจากเป็นงบประมาณท่ีไม่ได้ตั้งไว้และอีกรายการเป็นงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ ของ
ส านักปลัดเทศบาลและกองสวัสดิการสังคม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
 

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

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

นายจ ารัส  กันทะวัง ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ ได้รับทราบ ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่จะโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

ขอเชิญครับ 
 

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

 ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4 รายการและของกองสวัสดิการสังคม จ านวน 4 รายการ กระผม
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จ านวน 8 รายการ คือ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงผล
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)         
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 3 ข้อ 7  โอนมาจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  หมวด เงินเดือนพนักงาน  
เดิมตั้งไว้ 3,352,800.- บาท งบประมาณก่อนโอน 2,921,301.00.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 17,000.- บาท คงเหลือ 2,904,301.- บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ข้อ 61  โอนมาจาก แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  หมวด เงินเดือน
พนักงาน  เดิมตั้งไว้ 3,352,800.- บาท งบประมาณก่อนโอน 2,904,301.- บาท โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2,500.- บาท คงเหลือ 2,901,801.- บาท 
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3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 16 ข้อ 
42  โอนมาจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  หมวด เงินเดือนพนักงาน  เดิมตั้งไว้ 3,352,800.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 2,901,801.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4,300.- บาท คงเหลือ 
2,897,501.- บาท 

4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 
เซนติเมตร ส าหรับวางเครื่องฉายมัลติมิเดีย และคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 1,500.- 
บาท ในการน าเสนองาน, การจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลต าบล
เหมืองจี้ ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561  โอนมาจาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  หมวด เงินเดือนพนักงาน  
เดิมตั้งไว้ 3,352,800.- บาท งบประมาณก่อนโอน 2,897,501.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 6,000.- บาท คงเหลือ 2,891,501.- บาท 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ งบ
ลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง จ านวน
เงิน 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
หน้า 3 ข้อ 7  โอนมาจาก แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์  งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  หมวด เงินเดือนพนักงาน  
เดิมตั้งไว้ 1,447,920.- บาท งบประมาณก่อนโอน 1,340,520.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 17,000.- บาท คงเหลือ 1,323,520.- บาท 

6. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  
                               งบลงทุน หมวดรายจา่ย ค่าครุภณัฑ์ ประเภท ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครือ่ง 
                               ส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาท 
                               ถ้วน)  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน มีนาคม  
                               2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ข้อ 61  โอนมาจาก แผนงาน สังคม 
                               สงเคราะห์ งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  งบบคุลากร หมวด รายจา่ย เงินเดือน  
                               (ฝ่ายประจ า)  หมวด เงินเดือนพนักงาน เดิมตั้งไว้ 1,447,920.- บาท งบประมาณก่อนโอน  
                               1,323,520.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2,500.- บาท คงเหลือ    
                               1,321,020.- บาท 

7. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  
                               งบลงทุน หมวดรายจา่ย ค่าครุภณัฑ์ ประเภท ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครือ่ง 
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                               พิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 2,600.- บาท 
                               ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดอืน มีนาคม 2562  
                               หนา้ 16 ข้อ 44  โอนมาจาก แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม 
                               สงเคราะห์  งบบคุลากร หมวด รายจา่ย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  หมวด เงินเดือนพนักงาน  
                               เดิมตั้งไว้ 1,447,920.- บาท งบประมาณก่อนโอน 1,321,020.- บาท โอนตั้งจ่ายเป็น 
                               รายการใหม่ จ านวน 2,600.- บาท คงเหลือ  1,318,420.- บาท 

8. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  
                               งบลงทุน หมวดรายจา่ย ค่าครุภณัฑ์ ประเภท ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครือ่ง 
                               เครือ่งพิมพ์แบบ Multifunctio แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  
                               จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
                               เดือน มีนาคม 2562 หน้า 18-19 ข้อ 50 โอนมาจาก แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน 
                               บรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  งบบคุลากร หมวด รายจา่ย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
                               หมวด เงินเดือนพนกังาน เดมิตั้งไว้ 1,447,920.- บาท งบประมาณก่อนโอน 1,318,420.-  
                               บาท โอนตัง้จ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน 8,000.- บาท คงเหลือ  1,310,420.- บาท 

รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 
2/2563 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ทุกท่านแล้ว 

นายจ ารัส  กันทะวัง ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ  ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอ
ประธานสภาฯ  มติจากท่ีประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 8 รายการ ตามที่  
   นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้  ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โอนตั้งจ่าย  
   เป็นรายการใหม่  จ านวน 8 รายการ  ด้วยคะแนนเสียง 11  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 
 
4.4 พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 
และก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปรวมถึงวันเริ่มสมัยประชุมและ  
ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.4  พิจารณา ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
ประธานสภาฯ  สมัยสามญั ประจ าปี พ.ศ. 2563 และก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 
                               ถัดไปรวมถึงวันเริม่สมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยแรก ประจ าป ีพ.ศ. 2563 
   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบฯ ให้ที่ประชุมทราบ  
 

นางสาวสายสมร ศิริษะ  ตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๑ 4 )  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕62 ก าหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก 

และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาล ก าหนด สมัยประชุมสามัญ  สมัยหนึ่งให้มี
ก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน” การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้ประธานสภาเทศบาลน า 
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญสมัยแรกว่าควรจะเริ่มแต่เมื่อใดในปีนั้นกับให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญสมัยแรกของปีต่อไป    และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 20 และการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ ครั้งแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เริ่มประชุมในวันที่ 
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- สมัยสามัญ สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 30  พฤษภาคม  2562 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 30  สิงหาคม  2562 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2562 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 เริ่มประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 
   2 มีนาคม 2563  

ดังนั้นในวันนี้ จึงขอสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ทุกท่านได้พิจารณาก าหนด 
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป รวมถึงวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของ
สมัยประชุมสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไม่รู้ว่าที่ประชุมสภาฯ จะก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 
เหมือนเดิม หรือจะเปลี่ยนแปลง 
 

นายจ ารัส  กันทะวัง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และกฎหมายที่ก าหนด จึงขอปรึกษาสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ  เทศบาลทุกท่านเก่ียวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  ดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1  การประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 นี้ ในแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด 
   ประเด็นที่ 2  การก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563  เมื่อใด  
   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอความเห็นในประเด็นที่ 1 และท่ี 2  
 
นายรุ่งอรุณ อุ่นนันกาศ กระผมขอเสนอ 4 สมัยเหมือนเดิม ก าหนดสามัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 25 63 ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมขอเสนอสมัยสามัญ  

1. สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป มีก าหนดสามสิบวัน 
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2563  เป็นต้นไป  มีก าหนด

สามสิบวัน 
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563  เป็นต้นไป  มีก าหนด

สามสิบวัน 
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563  เป็นต้นไป  มีก าหนด

สามสิบวัน 
และขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป รวมถึงวันเริ่มสมัยประชุมและ 

ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยแรก 
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564  เริ่มประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

ถึงวันที่  2  มีนาคม  2564  
 

นายจ ารัส  กันทะวัง กระผมขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 
นายประสิทธิ์  กิติวงค์ กระผมนายประสิทธิ์  กิติวงค์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นางเพชรรัตน์  ชัชวาล ดิฉันนางเพชรรัตน์  ชัชวาล สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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นายจ ารัส  กันทะวัง ทุกท่านเห็นสมควรว่าอย่างไร  ท่านอื่นมีใครจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ   ว่าท่านใดเห็นสมควรให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ตามที่ท่านรุ่งอรุณ อุ่นนันกาศ 

เสนอไปแล้ว ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยครับ 

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

4.5 ญัตติขอความเห็นชอบการจ าหน่ายโครงการฝายดอยแต  ออกจากบัญชีทรัพย์สินของ  
เทศบาลต าบลเหมืองจี้  

นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.5  ญัตติขอความเห็นชอบการจ าหน่ายโครงการฝาย  
ประธานสภาฯ  ดอยแต  ออกจากบัญชีทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  
                               เทศบาลต าบลเหมืองจี ้เป็นผูช้ี้แจงครับ 
นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่เทศบาล 

ต าบลเหมืองจี้  (องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองจี้เดิม)  ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝาย 
                               ดอยแตซ่ึงสร้างก้ันล าน้ าทา บริเวณบ้านฝัง่หมิน่  หมู่ที ่7 ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมืองล าพูน  

จังหวัดล าพูน จากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 
ซึ่งเป็นฝายทดน้ ามีขนาดสันฝายยาว 40 เมตร สูง 2.20 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 
17,640,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 
2540  และปี พ.ศ. 2554 โครงการฝายดอยแต ได้เกิดความช ารุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย  
และปี พ.ศ. 2559 เกิดความช ารุดเสียหายโดยสิ้นเชิงจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  เนื่องจาก
โครงสร้างสันฝายเกิดการทรุดตัวลงจนไม่สามารถทดน้ าเข้าล าเหมืองดอยแตได้นั้น  และ
เทศบาลต าบลเหมืองจี้ได้มีค าสั่งที่ 1174/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  2562 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการช ารุดเสียหายของฝายดอยแต เพ่ือให้การตรวจสอบให้โครงการ
ฝายดอยแต  ซึ่งมีสภาพช ารุดเสียหายโดยสิ้นเชิงไม่สามารถใช้งานได้  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
เรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบการช ารุดเสียหายของฝายดอยแต  ได้มีการประชุมใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน  2562  เวลา 11.00 น. เพ่ือสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการฯ  และ
ก าหนดวันเวลาลงส ารวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการฝายดอยแต  เพ่ือส ารวจการช ารุดเสียหายของ
โครงการ ในวันที่  18  พฤศจิกายน 2562  เวลา  09.00 น. ซึ่งคณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประชุมหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง   พบว่าสภาพโครงการฝายดอยแตได้ช ารุดเสียหาย
จนไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างฝายดอยแต  จากข้อเท็จจริง
ดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรจ าหน่ายโครงการฝายดอยแต  ออกจากทรัพย์สิน
ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ โดยมอบหมายให้งานพัสดุ กองคลัง  เทศบาลต าบลเหมืองจี้
ด าเนินการตามระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรน าเรื่องเพ่ือขอรับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ในการจ าหน่ายโครงการฝายดอยแตออกจากบัญชีทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลเหมืองจี้  เพ่ือจะได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนเป็นขั้นตอนต่อไป  

นายจ ารัส  กันทะวัง      ก่อนที่เราจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ สมาชิกท่านใดมีข้อ 
ประธานสภาฯ          สงสยัจะสอบถามหรอืไม่ครับ  หากไม่มีผมจะขอความเหน็ชอบตามทีท่่านนายกเทศมนตรี 
                            ต าบลเหมืองจี ้ไดก้ล่าวชี้แจงรายละเอียดการขอความเหน็ชอบในการจ าหนา่ยโครงการ 
                            ฝายดอยแตออกจากบญัชีทรัพยส์ินของเทศบาลต าบลเหมืองจี ้ หากท่านใดเห็นชอบ 
                            ขอไดโ้ปรดยกมือขึน้เหนอืศีรษะ 
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มติที่ประชุม          มีมตเิหน็ชอบให้จ าหนา่ยโครงการฝายดอยแตออกจากบญัชีทรัพยส์ินของเทศบาล  
                            ดว้ยคะแนนเสียง 11 เสียง  และงดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจ ารัส  กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี 5         เรือ่งอ่ืน ๆ 
นายจ ารัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องแจ้งให้สมาชิก  
ประธานสภาฯ   ท่านอื่นทราบบ้าง  ขอเชิญครับ  

นายอ านวย จันทร์มาทอง กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอติดตามโครงการของหมู่ที่ 4 ซึ่งมีอยู่ 2 โครงการ ส่วนเงิน  

ที่เหลือจะท าอย่างไรต่อไปครับ ผมขอเรียนถามผู้อ านวยการกองช่างว่าด าเนินการไปถึงไหน  
อย่างไรครับ 

นายจงรักษ์  จายเขียว   กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับโครงการของหมู่ที่ 4 ซึ่งมีอยู่ 2 โครงการ คือ เสียงตาม 

สาย และต่อท่อประปาจากบ้านฝายแป้นมาถึงบวกมะกัง ในส่วนของงบประมาณวางท่อเมนต์
ประปาบวกมะกัง งบประมาณ                บาท ในช่วงของงานก่อสร้าง กองช่างของผมมีคน  
อยู่ 3 คน และผมได้ท างานด่วนเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ ผมเลยต้องท างานด่วนก่อน ซึ่งจะมีพนักงาน  
เทศบาลคนใหม่เข้ามาอีกในเดือนหน้าอีก 1 คน ซึ่งผมขอความเห็นใจจากสมาชิกสภาฯ ว่าผม
ต้องเรียบล าดับความส าคัญว่าอันไหนด่วนก่อน หลัง ซี่งผมจะรีบด าเนินการให้เสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนดครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ  

นางอุตส่าห์ ยุปาระมี     กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต  ทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พี่น้องชาวบ้าน 
   ฝากถามว่าไหล่ทางที่ช ารุด ทางเทศบาลต าบลเหมืองจี้จะช่วยได้ไหมและจะขอทางเทศบาลฯ  
   ช่วยประสานทางกรมทางหลวง มาซ่อมแซมให้ได้หรือไม่  

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามอ านาจ 

หน้าที่ในเขตทางหลวง  หากเราจะท าอะไร ต้องขออนุญาตเขาก่อน ขอผู้อ านวยการกองช่าง  
ชี้แจงว่าจะท าได้หรือไม่อย่างไร 

นายจงรักษ์  จายเขียว   กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในส่วนของฝาปิดรางระบายน้ า ในเขตทางหลวงแจ้งมาว่า  

ช่วงนี้อยู่ในระหว่างเปลี่ยนฝาปิด ฝาใหม่ ในส่วนของงบประมาณท่ีจะท าได้ทางเชื่อมในซอย  
สามารถท าได้ คือต้องออกแบบ  เขียนแบบ ประมาณการเสร็จแล้ว หลังจากนั้นต้องขอ  
อนุญาตกรมทางหลวง จึงจะสามารถด าเนินการได้ 

    

ที่ประชุม   รับทราบ  

นายจ ารัส  กันทะวัง ท่านอ่ืนมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62  ผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ขอปิดการ 

ประชุมครับ 
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