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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (คร้ังที่ 1) ประจำปี 2564 

วันจันทร์ที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

************************************************************ 
ผู้มาประชุม  13  คน 

ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจำรัส             กันทะวัง ประธานสภา จำรัส       กันทะวัง 
2 นายนิรันดร           จิตรา รองประธานสภา นิรันดร       จิตรา 
3 นางจิตตสุณัฐชา  พงธนัชภาคินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จิตตสุณัฐชา  พงธนัชภาคินทร์ 
4 นายปริญญา          ศรีวชิัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปริญญา    ศรีวิชัย 
5 นายรุ่งอรุณ          อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 รุ่งอรุณ    อุ่นนันกาศ 
6 นางศรีเรือน          มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ศรีเรือน     มาละแซม 
7 นายทองเหรียญ      ธุรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทองเหรียญ    ธุรี 
8 นายธวัตร            บุญมาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ธวัตร         บุญมาทอง 
9 นายยศ               ศรีวชิัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ยศ           ศรีวิชัย 

10 นายเจตน์            จันทร์ดวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เจตน์         จันทร์ดวง 
11 นายวัชรพงษ์          รินรา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วัชรพงษ์     รินรา 
12 นางอุตสาห์           ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อุตสาห์     ยุปาระมี 
13 นางสาวสายสมร     ศิริษะ    เลขานุการสภา สายสมร     ศิริษะ 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  15  คน 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 พันตรีชนินทร     พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรี ชนินทร         พุฒิเศรษฐ์ 
2 นายไชยพร          ฟูวงศ์สิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ไชยพร          ฟูวงศ์สิทธิ์ 
3 นายวรกาญจน์      ธรรมตา รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 วรกาญจน์      ธรรมตา 
4 ดร.นริศ            มหาพรหมวัน               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นริศ         มหาพรหมวัน              
5 นางรัตติกาล         แจ้ใจ เลขานุการนายกเทศมนตรี รัตติกาล         แจ้ใจ 
6 นายณัฐวุฒิ          หล่อธาน ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวุฒิ           หล่อธาน 
7 นายเฉลิมพล       เตชะพี ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลิมพล        เตชะพี 
8 นางมณีทิพย์       เทพอิน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ มณีทิพย์         เทพอิน 
9 นางสาวพันธญาณี    ไชยแก้ว รก.ผู้อำนวยการกองสาธาณสุข พันธญาณี     ไชยแก้ว 

10 นางสาวภาสินี      เจริญศักดิ์ รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ภาสินี      เจริญศักดิ์ 
11 นายณัฐฆฤณอัคร  พงธนันชวัฒนสร รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ณัฐฆฤณอัคร พงธนันชวฒนสร 
12 นางสาวรจนา     กันทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รจนา       กันทะวงค์ 
13 นางสาววารี        ชัยศร ี นักจัดการงานทั่วไป วารี         ชัยศรี 
14 นายวิทวิสิทธิ์          ปันสวนปลูก ผู้สังเกตการณ์ พิสิทธิ์       ปันสวนปลูก 
15 นายประวิทย์       กองประชุม ผู้สังเกตการณ์ ประวิทย์     กองประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาในห้องประชุมมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง   (ครบองค์ประชุม)  
นางสาวสายสมร ศิริษะ ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 (ครั้งที่  1 ) ประจำปี  พ.ศ. 2564  และ              
เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  จุดธูปเทียน  บูชา  พระรัตนตรัย ดำเนินการประชุมสภาฯ ตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1  แนะนำตัว นายณัฐวุฒิ    หล่อธาน  ผู้อำนวยการกองช่าง  ย้ายมาจากเทศบาล
         ตำบลชะโด  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 1.2  แจ้งรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราช  
        อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ
        ยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)  

   1.3  ให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าวันนี้ได้มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  
                            จำนวน 2  ท่าน  ได้แก่ 
    1. นายวิทวิสิทธิ์            ปันสวนปลูก 
    2. นายประวิทย์  กองประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ (ครั้งแรก)  
   เมื่อวันจันทร์ที่  3  พฤษภาคม  2564 
นายจำรัส  กันทะวัง      ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ประธานสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม  2564  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อ
วันที่ 3  พฤษภาคม  2564   มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
อย่างไร  หากไม่มี ขอมติรับรองจากที่ประชุม 

นายยศ    ศรีวิชัย เรียน ท่านประธานสภา,นายกเทศมนตรี, และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายยศ ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเพ่ิมเติม ข้อความท่ีกระผมได้ 
 ยกมือเสนออยู่ 2 เรื่อง คือ 

1. เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในวันที่ 1  ให้เป็นวันที่ 
2 เนื่องจากวันที่ 1  เป็นวันอาทิตย์ 

2. เรื่องการใช้ถ้อยคำในการประชุมสภา ให้ใช้ภาษากลาง (สากล) 
ดร. นริศ  มหาพรหมวัน   ขอแก้ไขนามสกุล เดิม “มหาพรหมวรรณ”  ให้แก้ไขเป็น “มหาพรหมวัน” 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

มติที่ประชุม มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการ เพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2564 ตามท่ี นายยศ  ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เสนอ และ
แก้ไขนามสกุลของที่ปรึกษานายกฯ ให้ถูกต้อง จากมหาพรหมวรรณ เป็น มหาพรหม
วัน และมีมติรับรองรายงานการประชุม จำนวน  11  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ 
นายจำรัส  กันทะวัง  
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ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ก่อนเข้ารับหน้าที่ 
นายจำรัส    กันทะวัง เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางสาวสายสมร  ศิริษะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล , นายกเทศมนตรี ,  ผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล
เลขาสภาเทศบาล ตำเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑4)  
   พ.ศ. 2562 มาตรา ๔๘ ทศ  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
   เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา 
   เทศบาลโดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
   นายกเทศมนตรี  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด 10  การแถลงนโยบาย  

ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 

 ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน
และคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำเร็จตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายนั้นๆด้วยก็ได้ 

๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อ
คัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือ
คัดค้านทีละคนเป็นลำดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 

ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากท่ีได้กำหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นำ
ความในหมวด ๕ (การอภิปราย)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
นายจำรัส  กันทะวัง เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ
ประธานสภาเทศบาล แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี   ให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ได้รับทราบ   
   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแห่งนี้      
   ได้เลยครับ  เชิญครับ 
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คำแถลงนโยบายของ พ.ต. ชนินทร พุฒิเศรษฐ์  
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 

 
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
 ท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
 และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
  
 ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 
มีนาคม พุทธศักราช 2564   และจากผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลเหมืองจี้ ได้กรุณา
มอบความไว้วางใจให้กระผม พ.ต. ชนินทร พุฒิเศรษฐ์ เป็นผู้บริหารงานเทศบาล ในตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
ตำบลเหมืองจี้ นั้น 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พุทธศักราช 2562 มาตรา 48 
วรรคแรก และวรรคสาม ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก
ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน
สามสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่ อแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย 
  ในการบริหารงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ซึ่งกระผม พ.ต. ชนินทร พุฒิ เศรษฐ์ ดำรงตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไป กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ให้ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต ด้วยหลักของการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good  
Governance) เพ่ือสร้างความมั่นคง แข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และพร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็น จากทุกๆฝ่าย ตามหลักของประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการจัดการ
วางแผนพัฒนาพ้ืนที่ และนำเสนอโครงการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยตรง อีกทั้ง
จัดการให้มีการดำเนินการสำรวจความต้องการ สำรวจปัญหา เพ่ือจะใช้กระบวนการทางการวิจัย มาปรับปรุง 
แก้ไข และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกมาเป็นแนวทางประกอบในการพิจารณา ในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป 
 ดังนั้น เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจ ฉันทานุมัติให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ กระผมขอปวารณาตัวเองว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อ
ประโยชน์อันสูงสุดของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพ่ือที่จะได้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ผลที่ได้ตั้งไว้  จึงจะดำเนินการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ว่า “ตำบลเหมืองจี้น่าอยู่ 
ความรู้เพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจวัฒนธรรม เลิศล้ำธรรมาภิบาล”  และพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ให้มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ตลอดจน
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยมีนโยบายที่จะดำเนินงานไว้
ทั้งหมด 6 ด้าน ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ดังที่จะแถลงให้ ทุกท่านได้รับทราบ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านเศรษฐกิจ 
  เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
 สร้างอาชีพ และรายได้ เสริม เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางดำเนิน
 นโยบายดังนี้ 
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  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับประชาชน ตามความ
 ต้องการ ของชุมชนต่างๆ  
  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการผลิตสินค้า OTOP และ
 มีพ้ืนที่ ในการนำเสนอสินค้า ทั้ งออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผู้ซื้อโดยตรง รวมทั้งส่งเสริมให้  
 ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอด สินค้า ให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เขา้มาช่วย 
  1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง รวมกลุ่ม เป็นระบบเครือข่าย ทั้งการผลิต และการค้า เพื่อที่จะได้
 มีอำนาจ ต่อรองเพ่ิมขึ้นทั้งในการรับซื้อวัตถุดิบ การขาย การรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเข้าถึง
 แหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่ม  
 
 2. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ลดความเหลื่อม
 ล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้ เกิดขึ้นในสังคม ดูแลกลุ่มเปราะบางให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
 ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อันจะ ส่งผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรือง โดย
 มีแนวทางดำเนินนโยบายดังนี้ 
  2.1 ให้ชุมชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด หาวิธีป้องกัน และแก้ไข รวมถึงการเสริมสร้าง
 ความเข้มแข็ง ที่จะป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
  2.2 สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดลำพูน ทุกมิติ 
  2.3 สร้างองค์ความรู้ ในการดำรงชีวิตของประชาชน ทุกวัย ให้สามารถดำรงชีพ อย่างมี
 คุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 
  2.4 มุ่งเน้นพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี สานต่อเรื่องการดูแล
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้ระบบสาธารณะสุขของตำบล 
  2.5 ดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยระบบบริการสาธารณภัย 
 อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
  เป็นนโยบายที่ต้องการให้  ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ตระหนักถึงความหมายและ
 ความสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมกันสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีโดยสามารถ
 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็น
 ตัวขับเคลื่อน โดยมีแนวทางดำเนินการนโยบายดังนี้ 
  3.1 พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ให้มีคุณภาพ โดยวางระบบ การบริหารการศึกษาให้ 
 เหมาะสมกับวิธีการ เรียนการสอนในศตวรรษ ที่ 21 และต่อยอดพัฒนา ให้มีระบบการ เ รี ย น ก า ร
 สอนในระดับท่ีสูงขึ้น 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ให้ครอบคลุมทุกระดับ
 การศึกษา 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน แนะแนวทางให้ ประชาชน ทุกเพศทุกวัย ได้รับองค์ความรู้ ทุ ก
 สรรพศาสตร์  
  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น มีการ
 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพร้อมทั้งเผยแพร่ ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณะ 
  3.5 ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ ในทุกระดับวัยของประชาชน 
 ปรับปรุงสนาม กีฬา และอุปกรณ์ ให้สามารถรองรับ การแข่งขันในระดับจังหวัด และให้ชุมชนมี ส่ ว น
ร่วมในการใช้พ้ืนที่ 
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 4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นนโยบายที่สร้างความสะดวกสบาย              
 ที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน  นอกจากนี้ยังเป็น
 ปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกด้วย ทั้งนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วน โดยมีแนวทางการ
 ดำเนินนโยบายดังนี้ 
  4.1 สานต่อโครงการก่อสร้าง และปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคมนาคม ทั้ งระบบให้
 ประชาชนสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า สาธารณะ ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเกษตร และอ่ืนๆ    
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้าง และปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบน้ำประปาของชุมชน 
 ให้ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้ งจัดหาแหล่งน้ำ โดยการพัฒนาและสร้าง
 ระบบชลประทาน เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับในภาคเกษตรกรรม 
  4.4 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้มี
 ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับการบริการ อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง อย่าง เ ต็ ม
 ตามศักยภาพ 
  
 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ทาง
 เทศบาลต้องให้ ความสำคัญ เพราะการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
 ย่อมหมายถึง จะทำให้คุณภาพชีวิต ของประชาชนใน เขตพ้ืนที่นั้นๆ ดียิ่ งขึ้น ซึ่ งจะต้องให้
 ประชาชน มีความรู้และตระหนักถึงคุณและโทษ ของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และทำลาย
 สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้ 
  5.1 ปลูกฝังและสร้างความตระหนัก โดยให้องค์ความรู้แก่ประชาชน ให้มีความรัก หวง แหน 
 ในทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกันป้องกัน รักษาสิ่งแวดล้อม ของชุมชน แบบยั่งยืน 
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสวนหย่อม ลานกีฬา สถานที่ใช้
 ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้มีความสวยงาม สะอาด น่าใช้อยู่เสมอ 
  5.3 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างเป็น
 ระบบโดยนำข้อมูล สถิติ และเทคโนโลยี มาร่วมแก้ปัญหา 
  5.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชน เข้าถึงแหล่งข้อมูล และทุน มาสนับสนุนเพ่ือ
 คิดค้น สร้างองค ์ความรู้ ในเรื่องของการสรรหาและการใช้ พลังงานทางเลือก อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง  
  เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สามารถตอบสนองของ
 ความต้องการของประชาชน และภารกิจของรัฐอย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักของธรรมาภิบาล โดยมี
 แนวทางดำเนินนโยบายดังนี้ 
  6.1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ การบริหารงานของเทศบาล 
 ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบริหารงาน 4 M ภายใต้ของหลักธรรมาภิบาล   
  6.2 การบริหารงานแบบเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการวงจรคุณภาพ เพ่ือความ
 สะดวกและพึงพอใจแก่ประชาชน 
  6.3 ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันคิด วางแผน 
 ในการกำหนดกลยุทธ์ การบริหาร โดยผ่านกระบวนการวิจัย อย่างเต็มรูปแบบ 
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  6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้ง
 พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา
 ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 จากนโยบาย ทั้ง 6 ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ในวันนี้ เป็นนโยบายที่กำหนด
 ขึ้นมาบน พ้ืนฐานของความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน  ซึ่ งช่ วงระยะเวลา 4 ปี  ในตำแหน่ ง
 นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ของกระผมนั้น ทุกนโยบายล้วนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
 การพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ทั้งสิ้น ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะได้รับการ
 พิจารณา สนับสนุน จากท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และสมาชิก
 สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลาย และกระผม ต่างก็เป็นผู้แทนของประชาชนใน
 เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ซึ่งต้องมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
 ยั่งยืนของท้องถิ่น และประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
 กระผมขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่ร่วมรับฟังคำแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
 ของกระผมในครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ทุกท่าน ที่
 ได้กรุณามอบหมาย ให้ความไว้วางใจกระผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
 กระผมขอให้คำมั่น สัญญาว่า กระผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังในการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งนี้ของ     
 ทุกท่าน 
 
        พ.ต. ชนินทร พุฒิเศรษฐ์ 
               นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
 
นายจำรัส   กันทะวัง  มีท่านใดจะสอบถาม เพ่ิมเติม หรือมีข้อสงสัย จะสอบถามท่านนายกได้  
ประธานสภาเทศบาล  แถลงนโยบายสภาเทศบาลหรือไม ่  เรียนเชิญครับ 
นายยศ    ศรีวิชัย  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และ 
สมาชิกสภา เขต 2  ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน ครับ กระผม นายยศ  ศรีวิชัย สมาชิกสภา 
    เทศบาลเหมืองจี้ เขต 2  ได้ฟังคำแถลงนโยบายจากท่านนายกแล้ว  รู้สึก
    ยินดี และ ภูมิใจที่ท่านได้ให้ความสำคัญกับประชาชนตำบลเหมืองจี้   
    นโยบายของท่าน ได้ครอบคลุมทุกด้าน กระผมขอชื่นชม และยินดีที่จะให้
    ความร่วมมือ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการทำงานของท่านนายกเทศมนตรี
    ตำบลเหมืองจี้ 
ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเพื่อพิจารณา 
นายจำรัส    กันทะวัง  ต่อไปเข้าสู่วาระการประชุมที่ 4 ข้อ 4.1  เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  สภาท้องถิ่น (คณะกรรมการสามัญ)  
    4.1.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อกฎหมาย ให้กับ
    สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบด้วยครับ  
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นางสาวสายสมร    ศิริษะ   เรียน ท่านประธานสภา,นายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้
เลขานุการสภาเทศบาล   ผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด8 คณะกรรมการ 
    สภาท้องถิ่น 
    ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท  คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน 

ข้อ 104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และ ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือบุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้ องถิ่น เป็ น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

นายจำรัส    กันทะวัง  ขอขอบคุณ เลขานุการสภา ที่ชี้แจงเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท้องถิ่น (คณะกรรมการสามัญ) ในครั้งนี้ ต่อไป จะเป็นการสอบถามสมาชิก
    สภาเทศบาล ทุกท่าน ว่าเห็นสมควรคัดเลือกคณะกรรรมการตรวจรายงาน
    การประชุมจำนวนกี่คน และขอผู้รับรอง 2 คน 
นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายรุ่งอรุณ    อุ่นนันกาศ   สมาชิกสภา   
    เทศบาล เขต 1  ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
    จำนวน 5 คน  ครับ    
    ขอผู้รับรอง 1. นางอุตสาห์   ยุปาระมี  2.นายปริญญา   ศรีวิชัย     
นายจำรัส  กันทะวัง  มีท่านใดจะเสนอ เพ่ิมเติม อีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุม ท่านใดเห็นชอบกับ ท่าน สท. รุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  โปรดยกมือ 
    ขึ้นเหนือศรีษะ ด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม   เห็นชอบ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
    ประชุมสภาฯ จำนวน 5  คน  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง 
     1 เสียง คือ นายจำรัส   กันทะวัง   
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นายจำรัส   กันทะวัง  ลำดับต่อไป จะขอให้ทุกท่าน ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ทีละคน 
ประธานสภาเทศบาล  จนครบ 5 คน พร้อมทั้งมีผู้รับรอง  จำนวน 2 ท่าน 
นายยศ    ศรีวิชัย  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายยศ   ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล    
    ตำบลเหมืองจี้ เขต 2 ขอเสนอ นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ   
    ผู้รับรอง 1.  นางศรีเรือน   มาละแซม  2. นายวัชรพงษ์    รินรา 
มตทิี่ประชุม   เห็นชอบ ให้นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
    การประชุม คนที่ 1 
นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ สมาชิกสภา 
    เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 1 ขอเสนอ นางศรีเรือน   มาละแซม 
    ผู้รับรอง  1. นายปริญญา   ศรีวิชัย  2. นายทองเหรียญ    ธุรี 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ นางศรีเรือน  มาละแซม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
    การประชุมคนที่ 2 
นางศรีเรือน  มาละแซม  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางศรีเรือน   มาละแซม สมาชิกสภา 
    เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 1 ขอเสนอ นายปริญญา   ศรีวิชัย 
    ผู้รับรอง 1. นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ  2. นายวัชรพงษ์   รินรา 
ที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายปริญญา     ศรีวิชัย  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
    การประชุมคนที่ 3 
นายปริญญา   ศรีวิชัย  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายปริญญา    ศรีวิชัย สมาชิกสภา 
    เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 1  ขอเสนอ นายวัชรพงษ์     รนิรา 
    ผู้รับรอง  1. นางศรีเรือน  มาละแซม 2.  นางอุตสาห์     ยุปาระมี 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายวัชรพงษ์     รินรา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
    การประชุม คนที่ 4 
นายรุ่งอรุณ    อุ่นนันกาศ  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ สมาชิกสภา 
    เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 1 ขอเสนอ นางอุตสาห์     ยุปาระมี 
    ผู้รับรอง 1. นางศรีเรือน    มาละแซม 2. นายเจตน์    จันทร์ดวง 
มตทิี่ประชุม   เห็นชอบให้ นางอุตสาห์     ยุปาระมี  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
    การประชุม คนที่ 5 
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นายจำรัส   กันทะวัง  รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทั้ง 5  คน  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  คนที่ 1 นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    คนที่ 2  นางศรีเรือน  มาละแซม    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    คนที่ 3  นายปริญญา  ศรีวิชัย       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    คนที่ 4  นายวัชรพงษ์  รินรา        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    คนที่ 5  นางอุตสาห์   ยุปาระมี     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายจำรัส   กันทะวัง  เมื่อได้รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ครบทั้ง 5 คน  
ประธานสภาเทศบาล  กระผม จะขอให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาที่จะนัดประชุม เพ่ือ 
    เลือกประธานคณะกรรมการและ เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวสายสมร    ศิริษะ  เรียน ประธานสภา, นายกเทศมนตรี, ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และ 
เลขานุการสภา   ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน ดิฉัน ขอนัดหมายคณะกรรมการตรวจรายงาน
    การประชุมสภา  ในวันที่  24  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 น.        
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
 
นายจำรัส   กันทะวัง  ต่อไป ข้อ 4.2  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 3 คน 
     ก่อนที่จะมีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ กระผม
    จะขอให้ทางเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้สมาชิก
    สภาเทศบาล ได้ทราบด้วย 
นางสาวสายสมร   ศิริษะ  เรียน ประธานสภา, นายกเทศมนตรี, ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และ 
เลขานุการสภา   ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
    2561 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา 
    ข้อ ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ประกอบด้วย  
    (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
    (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
    (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น     ประธานกรรมการ  
    (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน            กรรมการ 
    (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ  
    (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน    กรรมการ  
    (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
    จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน     กรรมการ  
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    (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า
    สามคนแต่ไม่เกินหกคน      กรรมการ  
    (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                กรรมการและเลขานุการ 
    (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน             ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6)  ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราว 
    ละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
    ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
    (๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
     (ก) อำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ 
    อำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
     (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการ 
    กระจายอำนาจ  
     (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้
    เน้นดำเนินการใน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น 
    การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด  
     (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
     (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  
     (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ในการน าประเด็นข้างต้น
    มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง สถานะ
    ทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมา 
    ประกอบการพิจารณาด้วย 
     (๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และ
    การแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่าง
    แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร 
    ส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
    จัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจาก กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมือง
    เมืองพล หน้า 5 แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของ
    หมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณา บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมือง
    พัทยา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา 
    ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วน
    จังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
    จังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ 
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     (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน  
     (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม
    ข้อ ๑๙ (๒)  
    (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น  
    (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วย 
    ปฏิบัติงานตามที ่เห็นสมควร 
     ซึ่งในวันนี้ เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล 
    เหมืองจี้ ใน (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
นายจำรัส    กันทะวัง  ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ตำบลเหมืองจี้ จะขอให้ท่านเสนอทีละคน จนครบสามคน  และขอผู้รับรอง 
    2  คน ขอให้สมาชิก ได้เสนอชื่อครับ 
นายเจตน์   จันทร์ดวง  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายเจตน์   จันทร์ดวง  สมาชิกสภา 
    เทศบาลตำบลเหมืองจี้  เขต 2  ขอเสนอ นายทองเหรียญ    ธุรี 
    ผู้รับรอง 1. นายวัชรพงษ์   รินรา 2. นายธวชัชัย    บุญมาทอง 
ที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายทองเหรียญ   ธุรี  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
    เหมืองจี้ คนที่ 1 
นางศรีเรือน  มาละแซม  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมประชุม   ทุกท่าน ดิฉัน นางศรีเรือน   มาละแซม   สมาชิกสภา 
    เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 1  ขอเสนอ นายนิรันดร    จิตรา 
    ผู้รับรอง 1. นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ  2. นายปริญญา    ศรีวิชัย 
ที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายนิรันดร  จิตรา  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
    เหมืองจี้ คนที่ 2 
นายวัชพงษ์   รินรา  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายวัชรพงษ์     รินรา  สมาชิกสภา 
    เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 2  ขอเสนอ นายรุ่งอรุณ     อุ่นนันกาศ 
    ผู้รับรอง 1. นายยศ    ศรีวิชยั  2.  นางอุตสาห์    ยุปาระมี 
ที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายรุ่งอรุณ     อุ่นนันกาศ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
    ตำบลเหมืองจี้ คนที่ 3 
นายจำรัส   กันทะวัง  รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  คนที่ 1 นายทองเหรียญ    ธุรี           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    คนที่ 2 นายนิรันดร        จิตรา         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    คนที่ 3  นายรุ่งอรุณ       อุ่นนันกาศ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
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นายจำรัส   กันทะวัง  ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เข้าร่วมเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
    จำนวน 3 คน   
    ขอให้ทางเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจ้งระเบียบและข้อกฎหมายให้ 
    สมาชิกสภาเทศบาลเหมืองจี้  ได้ทราบด้วยครับ 
นางสาวสายสมร    ศิริษะ  ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เลขานุการสภาเทศบาล  แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
    (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
    (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
    (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
    (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
    โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธาน  
    คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง คนทำหน้าที่เลขานุการของ 
    คณะกรรมการ 24 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ใน
    ตำแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  
    ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี 
    อำนาจหน้าที่ดังนี้  
    (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น  
    (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา
    ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่ 
    เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
    และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
    ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
     ซึ่งในวันนี้เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 3 คน 
 
นายจำรัส   กันทะวัง  ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล ที่ให้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ ข้อ 
    กฎหมายในการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น และผมจะขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อทีละคน จนครบ  
    3 คน พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
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นายเจตน์   จันทร์ดวง  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ กระผม นายเจตน์   จันทร์ดวง  สมาชิกสภา 
    เทศบาลตำบลเหมืองจี้  เขต 2  ขอเสนอ นางอุตสาห์    ยุปาระมี 
    ผู้รับรอง 1. นายธวัตร   บุญมาทอง 2. นายทองเหรียญ    ธุรี 
ที่ประชุม   เห็นชอบให้ นางอุตสาห์    ยุปาระม ี เป็นคณะกรรมการติดตามแผนและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  คนที่ 1 
นายยศ     ศรีวิชัย  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม นายยศ    ศรีวิชัย  สมาชกิสภาเทศบาล  
    ตำบลเหมืองจี้  เขต 2  ขอเสนอ นางศรีเรือน   มาละแซม 
    ผู้รับรอง 1. นายวัชรพงษ์   รินรา  2. นายเจตน์    จันทร์ดวง 
มตทิี่ประชุม   เห็นชอบให้ นางศรีเรือน   มาละแซม  เป็นคณะกรรมการติดตามแผนและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  คนที่ 2 
นางศรีเรือน  มาละแซม  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน  นางศรีเรือน   มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ตำบลเหมืองจี้  เขต 2  ขอเสนอ นายวัชรพงษ์    รินรา 
    ผู้รับรอง 1. นายทองเหรียญ    ธุรี 2. นายธวัตร    บุญมาทอง 
มตทิี่ประชุม   เห็นชอบให้ นายวัชพงษ์   รินรา  เป็นคณะกรรมการติดตามแผนและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  คนที่ 3 
มตทิี่ประชุม   รายชื่อคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
    เหมืองจี้ จำนวน 3 คน ดังนี้ 
    คนที่ 1  นางอุตสาห์    ยุปาระมี    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    คนที่ 2  นางศรีเรือน  มาละแซม    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    คนที่ 3  นายวัชรพงษ์   รินรา       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  
นายจำรัส    กันทะวัง  ต่อไป ข้อ 4.4  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
ประธานสภาเทศบาล  ในส่วนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองจี้ 
    จำนวน 2 คน   
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภา  ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับ
    สมาชิกสภาเทศบาล  ทราบด้วยครับ 
นางสาวสายสมร   ศิริษะ  เรียน ประธานสภา, นายกเทศมนตรี, ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และ 
เลขานุการสภา   ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน 
    ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2564 
    และมีการประกาศผลการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
    ตำบลเหมืองจี้ จึงจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ 025 / 
    2562  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเหมืองจี้ 
    ลงวันที่ 11  มกราคม 2562   
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     เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานงานหลักประกันสุขภาพ 
    แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุน
    หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  จึงขอให้เสนอ
    ในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  เพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
    ตำบลเหมืองจี้ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
    เหมืองจี้  จำนวน 2 คน 
    ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
     (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
     (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
     (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ ที่สภาองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน  
    (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข เป็นกรรมการ ใน
    ท้องถิน่ ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินสองคน  
    (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่น เป็นกรรมการ ที่ 
    คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน 
     (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน เป็นกรรมการ หรือ
    ชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินห้าคน  
    (๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็น 
    กรรมการ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)  
    (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    (๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข เป็นกรรมการ และ 
    สิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ หรือที่เรียกชื่ออ่ืน
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุด ของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
    (๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ ของหน่วยงานคลัง
    ที่ผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วยเลขานุการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    มอบหมาย ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการ
    สาธารณสุขในพ้ืนที่ และท้องถิ่นอำเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
    กองทุน การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตาม 
    หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
    (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุมคัดเลือกกรรมการ ตาม (๒) จำนวนสองคน จาก
    ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น 
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    ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
    (๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    (๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
    กองทุนตามข้อ ๑๐ (๓) ออกระเบียบที่จำเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการ 
    บริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้ง กับประกาศนี้  
    (๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งท่ีบ้าน 
    ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
    (๕) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
    งานสาธารณสุข ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่ม 
    ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับ
    เงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อ ๑๗ 
    คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 
    เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 
    ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งชื่อ 
    “คณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับ 
    ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” ประกอบด้วย 
     (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารอ่ืน เป็น
    ประธานอนุกรรมการ ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    มอบหมาย 
     (๒) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวนสองคน เป็น 
    อนุกรรมการ  
    (๓) หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จดับริการสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็น 
    อนุกรรมการ หรือผู้แทน  
    (๔) สาธารณสุขอำเภอหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ 
             (๕) หัวหน้าหน่วยบรกิารปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ 
    ในท้องถิ่น  
    (๖) ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ  
    (๗) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป็นอนุกรรมการ  
    (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ  
    (๙) เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด เป็นอนุกรรมการ ขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจำรัส   กันทะวัง  ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล  ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือก
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
    ตำบลเหมืองจี้  จำนวน 2 ท่าน  จะขอให้เสนอชื่อทีละคน จนครบ 2 คน 
    และขอผู้รับรอง 2 ท่าน  ขอเชิญเสนอชื่อ ครับ 
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นายวัชรพงษ์    รินรา  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ กระผม นายวัชรพงษ์  รินรา สมาชิกสภาเทศบาล 
    ตำบลเหมืองจี้  เขต 2  ขอเสนอ นางอุตสาห์    ยุปาระมี 
    ผู้รับรอง 1. นายธวัตร   บุญมาทอง 2. นางศรีเรือน    มาละแซม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ นางอุตสาห์    ยุปาระมี  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
    หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเหมืองจี้  คนที่ 1 
นางศรีเรือน   มาละแซม  เรียน ท่านประธานสภา, นายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางศรีเรือน    มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ตำบลเหมืองจี้  เขต 1  ขอเสนอ นายจำรัส    กันทะวัง 
    ผู้รับรอง 1. นายวัชรพงษ์    รินรา  2. นางอุตสาห์    ยุปาระมี 
ที่ประชุม   เห็นชอบให้ นายจำรัส    กันทะวัง   เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 
    หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเหมืองจี้  คนที่ 2 
มติที่ประชุม   รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองจี้ จำนวน 2 
    คน ดังนี้ 
    คนที่ 1  นางอุตสาห์    ยุปาระมี    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    คนที่ 2  นายจำรัส      กันทะวัง    ประธานสภาเทศบาล เขต 1 
นายจำรัส   กันทะวัง  ก่อนที่จะเข้าสู่ญัตติเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.4  เรื่อง ขอพิจาณาอนุมัติโอน
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    จำนวน 4 รายการ  กระผม ขอพักการประชุมชั่วคราว  เพื่อพักรับประทาน
    อาหารกลางวัน 
 
 
พักการประชุมชั่วคราว  เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น. 
นายจำรัส   กันทะวัง  ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเพื่อพิจารณา  ข้อ 4.5 เรื่อง ขอพิจาณาอนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  
    4 รายการ   
    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  เป็นผู้ชี้แจง  ครับ 
นางสาวสายสมร   ศิริษะ  เรียน ประธานสภา, นายกเทศมนตรี, ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และ 
เลขานุการสภา   ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   
     ด้วยสำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ตรวจสอบความพร้อม
    ของเครื่องมือเครื่องใช้ในงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภา พบว่ายังขาด
    ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเทศบาลตำบล 
    เหมืองจี้ และ ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
    ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปี พ.ศ. 2564  จากสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงขอเสนอญัตติ  
    เพ่ือพิจารณาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    จำนวน 4  รายการ  ดังต่อไปนี้  

1. โอนตั้งเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 17,000.- บาท  
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า  
จำนวน 1 หน่วย  
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า    
3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หนว่ย 
 - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ประกาศ      
ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563  หน้า 3 ข้อ 6 
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โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน 
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้  งบประมาณก่อนโอน 
204,000.- บาท ขออนุมัติโอน 17,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน  187,000.- บาท 

    2. โอนตั้งเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
    งบลงทุน   หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์   หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      -  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ 
     (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 4,300.-บาท  
    (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)  
    คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
    จากโรงงานผู้ผลิต  
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ  สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
    19 หน้าต่อนาที  (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 
    หน้าต่อนาที  (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที  (ipm)  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
    1 ช่อง 16 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
    ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
    พฤษภาคม 2563  
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
    Legal และ Custom  
      - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน 
    พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563  หน้า 16  
    ข้อ 42 
    โอนลด   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบดำเนินงาน           
    หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
    ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
     - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภา 
    พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้   งบประมาณก่อนโอน 
    187,000.-บาท ขออนุมัติโอน 4,300.00 บาท งบประมาณหลังโอน
    คงเหลือ 182,700.- บาท 
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3  โอนตั้งเป็นรายการใหม่  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  – เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล  
ราคา 22,000 บาท   (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)จำนวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จำนวน 1 หน่วย  
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า    
3 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ระบ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
      - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12  
พฤษภาคม 2563  หน้า 6 ข้อ 12 
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โอนลด  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้  งบประมาณก่อนโอน 
182,700.- บาท ขออนุมัติโอนลด 22,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 160,700.- บาท 

    และทางกองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองจี้  มีความจำเป็นต้องใช้ โทรศัพท์
    เคลื่อนที่ (มือถือ) สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง  เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร  
    ประสานงานด้านต่างๆ ให้เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องภารกิจปัจจุบัน 
    และรองรับปริมาณงานที่อาจจะได้รับการถ่ายโอนเพ่ิมขึ้นในอนาคต จึงมี
    ความประสงค์จะขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
    2564  จำนวน 1  รายการ  ดังนี้ 

4. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  (มือถือ) 
พร้อมหมาย (เลขซิมการ์ด) จำนวน 1  เครื่อง จำนวนเงิน  7,000.00 บาท  
(เจ็ดพันบาทถ้วน)   ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2562  

    รายละเอียดและคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. รองรับการใช้งาน 4G และ 3G  ได ้
 2. รองรับการใช้ซิมการ์ดไม่น้อยกว่า 2 

 3. ระบบปฏิบัติการแบบ Android  เวอร์ชั่นไม่น้อยกว่า Android 8.0  
 4. หน่วยประมวลผลรหัส Exynos 850 Octa Core  ความเร็วไม่น้อยกว่า 

    2.0 GHz 
  5. หน่วยความจำหลักภายในเครื่อง (ROM) ไม่ต่ำกว่า 64 GB 
  6. หน่วยความจำหลัก  (RAM) ไม่น้อยกว่า 6 GB  
  7. ระบบ Wi-Fi 
  8. มี Bluetooth ไม่น้อยกว่า 4.2  
  9. จอภาพแสดงผลแบบสัมผัส ไม่น้อยกว่า 5.5 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อย 
  กว่า 720 x 1,600 พิกเซล 
  10. กล้องหลังไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล 
  11. กล้องหน้าไม่ต่ำกว่า 7  ล้านพิกเซล 
  12. แบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 50000 mAh 
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  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบดำเนินงาน             
  หมวดค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
   - เพ่ือจ่ายเป็นเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำการอย่างหนึ่งอย่าง
  ใด ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
  รายจ่ายนี้    งบประมาณก่อนโอน    40,000.00 บาท ขออนุมัติโอน 
  7,000.00 บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 33,000.- บาท 

    ระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่น พงศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น อำนาจของสภาท้องถิ่น 
          2.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)                       
 พ.ศ. 2562  

นายจำรัส    กันทะวัง  ตามที่เลขานุการสภา  ได้ชี้แจงขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสำนักปลัด  3  รายการ  และของ กองคลัง
    จำนวน  1  รายการ  ให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ทราบไปแล้ว นั้น 
    ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีกระผม จะได้
    ขอมติที่ประชุม   ว่าท่านใดพิจารณาอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 3 
    รายการ และ หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1  รายการ  โปรดยก
    มือขึ้นเหนือศีรษะ ครับ 
มติที่ประชุม   พิจารณาอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
    2564 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 3 รายการ และ 
    หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1  รายการ  ด้วยคะแนนเสียง 
    11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ 
นายจำรัส   กันทะวัง  ต่อไปเป็นระเบียบวารที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  สอบถามฝ่ายบริหาร หรือปลัดเทศบาล เรื่องโครงการใดติดค้าง ขอเชิญ
    สอบถามได้ครับ  
นายวรกาญจน์   ธรรมตา  ขอแจ้งโครงการเจาะน้ำบาดาล ที่กระผมได้ร่วมประชุมกับราษฎรบ้าน 
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 ฝั่งหมิ่น ซึ่งโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลฟรี เป็นงบของกรมทรัพย์ฯ 8 จังหวัด 
    ภาคเหนือ สืบเนื่องจากโครงการลำไยแปลงใหญ่ การตั้งกลุ่มของเกษตรกร 
    หากหมู่บ้านใด สนใจก็สามารถรวมกลุ่ม และติดต่อกับผมได้ ตามเอกสารที่ 
    ได้แจกให้ทุกท่าน 
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นายนิรันดร     จิตรา  โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล  เป็นโครงการที่ดี นะครับ แต่กระผมขอฝาก 
รองประธานสภาเทศบาล  ด้านสถานที่ในการขุดเจาะ อาจจะมีปัญหา จึงขอฝากให้ทุกท่าน ได้เตรียม
    ความพร้อมไว้ด้วย   
    สำหรับเรื่องที่ขอให้ติดตาม 3 เรื่อง 

1. เรื่องราวสะพาน ระหว่างบ้านป่าตึง – เชตวัน  รถขยะท่ีมาจัดเก็บขยะ 
ภายในหมู่บ้าน ได้ชนราวสะพาน ได้รับความเสียหาย ตั้งแต่ชน ถึงปัจจุบัน 
ยังไม่มาทำการซ่อมให้เลย  ผมได้ประสานไปยังช่าง ช่างก็รับปากว่าจะมาทำ 
การซ่อมแซม ซึ่งเป็นเวลานานแล้วก็ยังไม่มา จึงขอฝากประธานสภาผ่านไป
ยังนายกเทศมนตรี ได้แก้ไขปัญหา ด้วย 
2.  เรื่องกระจกโค้ง บ้านเชตวัน ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง อีก 5 จุด ได้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ ก็แจ้งว่า กระจกโค้ง แตก จึงไม่สามารถไปติดตั้งให้ได้ 
3. บริเวณร้านเต็กรีไซเคิล มียางรถท้ิงไว้ พอฝนตกน้ำก็ขัง ทำให้เกิดยุง 
จึงอยากจะให้ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ออกสำรวจและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
    และผมได้รับแจ้งว่ารถหกล้อ ได้ถอยชนกระจกโค้งแตก ผมไปแจ้งความไว้
แล้ว แต่จำตัวอักษรหน้าหมายเลขทะเบียนไม่ได้ จึงขอความอนุเคราะห์ทาง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้เปิดดูกล้องจะได้ติดตามคู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหาย 
ให้กับทางราชการ 

นายเจตน์     จันทร์ดวง  ฝากเรื่องการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  ขอให้ลดเสียงเพลงลง และให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้เลย  และเรื่องโครงการ 
    ขุดลอกลำเหมือง เพราะไม่เคยได้งบประมาณในขุดลอกเลย นี้ก็ใกล้หน้าฝน 
    แล้ว จึงขอฝากท่านนายกเทศมนตรี ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวนา 
นายยศ     ศรีวิชัย  กระผม ขอฝากเรื่องโครงการต่างๆ ที่ทางเทศบาลยังไม่ได้สรุปให้ทางสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกเทศบาล ว่าโครงการไหนที่ทำแล้ว และโครงการไหนที่ยังไม่ได้ทำ  
    ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็อยากจะทราบ และจะดำเนินการก่อสร้างเมื่อไร 
    จะได้ตอบให้กับประชาชนตำบลเหมืองจี้ ได้ทราบ และอยากจะสอบถามว่า 
    จะทำการออกประชาคมเพ่ือจัดทำแผนหรือไม่ หากมีการปรับแผน และ
    จะต้องแก้ไขอย่างไร เพราะภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ก็จะทำ 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จึงขอฝากให้ทาง 
    ท่านนายกได้พิจารณา   
     กระผมได้รับหนังสือจากหัวหน้าเหมืองฝาย นายจำนงค์  จี้มูล  
    เชิญเข้าร่วมประชุมในวันที่ 19  พฤษภาคม  2564  เวลา 13.00 น.   
    ณ ฝายดอยแต อยากทราบว่าท่านได้รับหนังสือหรือไม่ กระผมได้ทราบ 
    ข่าวว่าเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้รับงบจากกรมชลประทาน  2 โครงการ 
    คือ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และ โครงการก่อสร้างตลิ่งพัง   
    งบประมาณประมาณ 50 ล้าน หากได้งบประมาณก็คงแก้ไขปัญหาให้กับ
    เกษตรผู้ใช้น้ำได้ และขอให้ท่านได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
นายจำรัส   กันทะวัง  มีท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติม  อีกหรือไม่  หากไม่มีแล้ว ขอเชิญท่านนายก 
ประธานสภาเทศบาล  เทศมนตรีตำบลเหมืองจี้   ได้ชี้แจง 
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พันตรี ชนินทร  พุฒิเศรษฐ์ สำหรับงบโครงการก่อสร้าง ที่ทาง สท. ยศ  ศรีวิชัย  ได้สอบถาม มานั้น  
นายกเทศมนตรี   กระผมได้ประสาน และทราบว่าโครงการก่อสร้างที่ทางเทศบาลตำบล 
    เหมืองจี้จะได้รับ 2 โครงการ ได้ทำสัญญาและจะเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง 
    งบของกรมโยธาธิการฯ งบประมาณ 40 ล้านบาท  ระยะเวลา 3 ปี  
    ทำเหมืองฝายลำน้ำแม่ทา ไปถึงฝายตำบลทาขุมเงิน สำหรับก่อสร้างราว
    สะพานฝายดอยครั่งงบประมาณแสนกว่าล้านบาท 
    -โครงการผนังกั้นน้ำ ของชลประทาน ได้บรรจุไว้แล้ว ในปี 65 
    -ส่วนการก่อสร้างถนน ได้ทำสัญญาไว้แล้ว แต่ผู้รับเหมาได้เสนอราคาต่ำสุด 
    และได้รับจ้างเหมาหลายที่ จึงทำให้ดำเนินการก่อสร้างไม่ทัน 
    - งบประมาณของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ กระผมจะเร่งดำเนินการให้โดยเร็ว  
    สำหรับรายละเอียดต่างๆ  ที่งบประมาณของทางเทศบาลยังไม่ได้ดำเนินการ 
    จะขอให้ทางปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เป็นผู้ชี้แจง 
    - เรื่อง การขุดลอกลำเหมือง กระผมเห็นด้วย หากเป็นความต้องการของ
    ประชาชนตำบลเหมืองจี้ จริงๆ  ก็ขอให้ท่านได้ขอรายชื่อกลุ่มผู้ได้รับความ
    เดือดร้อนมาให้ผมด้วย เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาต่อไป 
 
นางสาวสายสมร   ศิริษะ  เรียน ประธานสภา , นายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภาเทศบาล  ประชุม ทุกท่าน   ดิฉันขอชี้แจงว่าการทำแผน ทุกโครงการ จะต้องอยู่ใน 
    แผนหากในแผนไม่มีก็ไม่สามารถดำเนินตามโครงการได้ หากเกินศักยภาพ 
    ก็ต้องของบประมาณไปยังหน่วยงานอ่ืน หากมีความจำเป็นจริงๆ ก็ต้องให้
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(เพ่ิมเติมแผน) 
    ส่วนโครงการต่างๆ ดิฉันขอชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาล ทราบและจะทำ
    การถ่ายเอกสารแจกให้ทุกท่าน  
 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 11 พ.ค. 64 
(ยังไม่ได้ดำเนินการ) 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
   1.โครงการปรับปรุง และต่อเติมศาลาฌาปนกิจสถาน บ้านป่าตัน ม.10  

    จำนวนเงิน 350,000.00 บาท 
   2. โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 

    เพ่ือใช้กับระบบประปาบ้านหมูเปิ้ง ม.9  จำนวนเงิน 350,000.00 บาท 
     3. โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
     เพ่ือใช้กับระบบประปาบ้านเชตวัน ม.12  จำนวนเงิน 350,000.00 บาท 
     4. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล 7 คน และสนามวอลเลย์บอล  
     พร้อมอุปกรณ์  จำนวนเงิน 700,000.00 บาท 
     5. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลมาตรฐาน 11 คน พร้อมอุปกรณ์  
     จำนวนเงิน 800,000.00 บาท 
     6. โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
     ราชพิธีบรมราชาภิเษกและอาคารเรียนรู้ประจำตำบล จำนวนเงิน  
     1,200,000.00 บาท 
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            (ยังไม่ได้ดำเนินการ)  โครงการในเทศบัญญัติปี 64 
     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันธง บ้านปงชัย ม.3 
     จำนวนเงิน 350,000.00 บาท 
     2. โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลเพ่ือการเกษตรบ้านเหมืองจี้
     หลวง ม.1 จำนวนเงิน 350,000.00 บาท 
     3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านฝายแป้น ซอย 4 ม.4 
     บ้านฝายแป้น จำนวนเงิน 307,000.00 บาท   
 
              (ยังไม่ได้ดำเนินการ)    โครงการในเทศบัญญัติปี 63 

1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านปงชัย ม.3  จำนวนเงิน 
360,000.00 บาท 
 

            (ยังไม่ได้ดำเนินการ) โครงการในเทศบัญญัติปี 62 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (ห้องน้ำและหลังคา) 

บ้านหมูเปิ้ง ม.9  จำนวนเงิน 65,000.00 บาท 
 

                                (ยังไม่ได้ดำเนินการ) 
     โครงการที่ตั้งเป็นรายการใหม่ โดยความเห็นชอบของสภาปี 63 

     1. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพญาราช บ้านเหมืองจี้หลวง ม.1  
     จำนวนเงิน 153,000.00 บาท 
     2. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางเลียบลำเหมือง
     ดอยครั่ง  เขต 1  บ้านป่าตึง  ม.6  จำนวนเงิน 350,000.00 บาท 
     3. โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอลุง           
     บ้านฝั่งหมิ่น ม.7  จำนวนเงิน 91,000.00 บาท  
     4. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านป่าห้า ม.14  จำนวนเงิน 
     400,000.00 บาท 
     5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำผนังก่อซีเมนต์บล็อก และวางท่อระบาย
     น้ำคอนกรีต บ้านกู่เส้า ม.2  จำนวนเงิน 75,000.00 บาท 
 

                                        โครงการที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ 
     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านเหมืองจี้ใหม่ ม.8  
     วงเงิน 157,000.00 บาท 
     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านห้วยส้ม ม.5 
     วงเงิน 213,000.00 บาท 
     3. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางไปวัดดอยแต  
     ม.7  วงเงิน 118,000.00 บาท 
     4. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถงานป้องกันฯ จำนวน 2 หลัง  วงเงิน  
     218,400.00 บาท 
     5. โครงการปรับปรุงเวที ของเทศบาล วงเงิน 45,000.00 บาท 
     6. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ของเทศบาล วงเงิน  
     96,000.00 บาท 
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     7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ บ้านเชตวัน  ม. 12      
     (งานป้องกัน) 
     8.โครงการก่อสร้างกำแพง/รั้ว/ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น ม.7 
     วงเงิน 152,000.00 บาท 
     9. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่         
     บ้านเหมืองจี้ใหม่ ม.8  วงเงิน 2,155,701.69 บาท 
     10. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
     ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเหมืองจี้  (ศพอส.)  วงเงิน 914,000.00 บาท 
     11.การจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ  ติดตั้งกระบะบรรทุกแบบเสริมกรงเหล็ก  
     กระบอกไฮโดรลิคเทท้าย ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 1 คัน    
     วงเงิน 1,555,000.00 บาท 
     12.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางบ้านกู่เส้า  ม. 2  เชื่อม
     บ้านเหมืองจี้หลวง  ม. 1 จำนวน 2 ชว่ง  วงเงิน 2,222,000.00 บาท 
     13. การจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยฯ ภายในเขตเทศบาล จำนวน 
     14 หมู่บ้าน ช่วงระหว่างวันที่ 1  ก.พ. – วันที่ 30 ก.ย. 2564         
     วงเงิน  1,592,000.00 บาท 
นายยศ     ศรีวิชัย  กระผม อยากจะขอทราบว่าในปีนี้ จะมีการออกประชาคม อยู่หรือไม่  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หากไม่ออกไป ก็ควรจะแจกแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล 
    ทุกท่านด้วย 
นางสาวรจนา    กันทะวงค์  ตามที่งานแผนและงบประมาณ ได้จัดให้มีการประชุมประชาคม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับหมู่บ้านไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 
    2563  ไปแล้ว และได้โครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนจัดเรียง 
    ตามลำดับความสำคัญ เพ่ือนำมาพิจารณา จัดทำงบประมาณ ของ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565  เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจาก 
    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
    19)  ตามหนังสืออำเภอเมืองลำพูน  ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0023.6/ว 673   
    ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่น 
    กรณีการจัดทำและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการ
    จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7467 ลง
    วันที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องประกาศใช้ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 นี้  
    สามารถนำข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน  มาทบทวนและปรับ
    ใช้ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66– ๒๕70) โด
    พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
    แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
    เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ เป้าหมายการ
    พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) จึงไม่มีความ
    จำเป็นต้องจัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน แต่จะพิจารณาในการจัด
    ให้มีการประชุมประชาคมระดับตำบล ต่อไป 










