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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (คร้ังที่ 1) ประจำปี 2564 
วันศุกร์ที่  13  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
************************************************************ 

ผู้มาประชุม  12  คน 
ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจำรัส            กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล จำรัส           กันทะวัง 
2 นายนิรันดร          จิตรา รองประธานสภาเทศบาล นิรันดร          จิตรา 
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12 นางสาวสายสมร    ศิริษะ เลขานุการสภาฯ สายสมร        ศิริษะ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  11  คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7 นางสาวภาสินี       เจริญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ภาสินี        เจริญศักดิ์ 
8 นางสาวพันธญาณี    ไชยแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขฯ พันธญาณี    ไชยแก้ว 
9  นายณัฐฆฤณอัคร    พงธนัชวฒัสร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ณัฐฆฤณอัคร  พงธนัชวัฒสร 

10 นายอนุรักษ์          ลองวิลัย นิติกรปฏิบัติงาน อนุรักษ์     ลองวิลัย 
11 นางสาววารี         ชัยศรี นักจัดการงานทั่วไป วารี        ชัยศร ี
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และคณะผู้บริหารได้เข้าประชุมพร้อมแล้ว

 นางสาวสายสมร  ศิริษะ  เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
 ตำบลเหมืองจี้  ผู้มาประชุมและที่อยู่ในประชุมแล้ว 12 ท่าน ครบองค์ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายจำรัส  กันทะวัง ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ   - ได้หนังสือจากเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ให้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็น 
   คณะกรรมการศูนย์คนพิการตำบลเหมืองจี้ จำนวน 1 ท่าน ผมได้เสนอ  
   สท.ปริญญา  ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นตัวแทน 
   - การย้ายห้องประชุมสภา สืบเนื่องจากช่วงนี้โรคโควิด – 19 ระบาด จึงขอย้าย 
   ห้องประชุมสภาชั่วคราวมายังห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 
   - แจ้งเรื่องรถขยะ ตอนนี้ได้รับมอบรถขยะแล้ว และพร้อมจะดำเนินการจัดเก็บ 
   ภายในสิ้นปีงบประมาณ สำหรับอีก 1 คัน ได้งบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี  
   พ.ศ. 2564 (เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  2564) 
นายจำรัส  กันทะวัง      ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่1  
ประธานสภาฯ (ครั้งที่ 1)  ประจำปี พ.ศ. 2564 (เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2564)  
 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2564  
มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร หากไม่มี ขอมติรับรอง
จากที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน  12  เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเพื่อพิจารณา  
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเพ่ือพิจารณา ข้อ 3.1 เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับ
ประธานสภาฯ  ทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์
   ร่วมกันของ นางจันทรา  แจ้ใจ  หมู่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง  
   จังหวัดลำพูน    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจง ครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์   เรียน ประธานสภา ,รองประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และ 
นายกเทศมนตรี  ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ  กระผม ได้รับแจ้งจาก นิติกร ว่านางจันทรา  แจ้ใจ  
   ราษฎรหมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลเหมืองจี้ มีความประสงค์ยกท่ีดินโฉนดที่ดิน 
   เลขที่ 149556 ตำบลเหมืองจี้ ทั้งแปลงให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้  เนื้อที่ 03 
   8/10ตารางวา  เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2564 และ นิติกร ได้ดำเนินการทำหนังสือ
   แสดงความประสงค์ เรื่อง  การอุทิศท่ีดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทาราชการ
   เข้าไปดำเนินการเพ่ือให้มี การใช้ประโยชน์ร่วมกันของ นางจันทรา  แจ้ใจ  หมู่ 6 
   บ้านป่าตึง  ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอ
   เสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
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นายจำรัส    กันทะวัง ขอให้ทางเลขานุการ ได้ชี้แจงระเบียบ / ข้อกฎหมาย  ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภา  เหมืองจี้  ทราบด้วย ครับ 
นางสาวสายสมร   ศิริษะ  เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี, และผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภา  ประชุม ทุกท่าน  ในกรณีข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอาพัสดุ
   ที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
   พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ  เห็นว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
   การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่าให้ยกเลิกบทบัญญัติ 
   เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
   ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
   พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารราชการพัสดุ 
   พ.ศ. 2560 มาตรา 3  มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ สำหรับ
   กรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคงดำเนินการตาม
   ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์
   แก่หน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น  หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็น 
   ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร
   ราชการท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
   หน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี 
   หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ  
   ต่อไป 
นายจำรัส  กันทะวัง เลขานุการสภา ได้ชี ้แจงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและ
ประธานสภา  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 ให้สมาชิกสภาได้รับทราบแล้ว  มีท่านใดสงสัย 
   หรือ จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใด
   พิจารณาเห็นชอบ ญัตติ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทาง
   ราชการเข้าไปดำเนินการ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ของ นางจันทรา  จี้ใจ    
   หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  โปรดยกมือขึ้นเหนือ
   ศีรษะ ด้วยครับ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  กันทะวัง 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
จำรัส    กันทะวัง  ต่อไป ญัตติเพื ่อพิจารณา ข้อ 3.2 เรื ่อง การส่งมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์
ประธานสภา  ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาล เพ่ือการเกษตรด้วยพลังงาน 
   แสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บ้านป่าห้า หมู่ที่ 14  ตำบลเหมืองจี้ 
   อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ขอเชิญท่านนายเทศมนตรี  ชี้แจงรายละเอียด ด้วยครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนท่านประธานสภา, รองประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
นายกเทศมนตรี  และ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 
   ลำปาง ที ่ ทส 0708/516  ลงวันที ่ 8  มิถุนายน  2564  เรื ่อง การส่งมอบ      
   บ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาล เพื่อการ
   เกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
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    ตามท่ี สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ได้รับการจัดสรร 
   งบประมาณโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน
   แสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างกรม
   ทรัพยากรน้ำบาดาล กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
   เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหมู่บ้านดำเนินการพัฒนาระบบกระจาย
   น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน  สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 
   ลำปาง จึงขอส่งมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับเทศบาลตำบลเหมอืงจี้   
   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   1. บ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ชนิด PVC จำนวน 1 บ่อ 
   2. เครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า  แบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 3 
      แรงม้า (2.2 Kw) ชนิดไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลล์ 50 ไซเคิล และมาตรวัดปริมาณ
      น้ำ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งปากบ่อ จำนวน 1 ชุด 
   3. หอถังกักเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบกระจายน้ำ จำนวน  
      1 ระบบ 
   4. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ 
   5. ป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย 
   6. รั้วลวดหนามตาข่าย  ขนาด 8 x 8 เมตร จำนวน 1 ชุด   
      เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร
   ผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าห้า หมู่ที่ 14  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  
   จังหวัดลำพูน  จึงเสนอญัตติเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  เพื่อพิจารณา
   เห็นชอบ ต่อไป 
นายจำรัส    กันทะวัง ขอให้ทางเลขานุการ ได้ชี้แจงระเบียบ / ข้อกฎหมาย  ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภา  เหมืองจี้  ทราบด้วย ครับ 
นางสาวสายสมร   ศิริษะ  เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี, และผู้เข้าร่วม
เลขานุการสภา  ประชุม ทุกท่าน  ในกรณีข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอาพัสดุ
   ที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
   พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ  เห็นว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
   การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่าให้ยกเลิกบทบัญญัติ 
   เกี่ยวกับเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ 
   ข้อบังคับประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
   บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
   ราชการพัสดุพ.ศ. 2560 มาตรา 3  มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
   พัสดุ สำหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคง
   ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศ
   ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น  หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือ
   มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วย
   การบริหารราชการท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ 
   เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบที ่
   เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบ
   กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   หมวด 9 การบริหารพัสดุ  ต่อไป 
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นายจำรัส  กันทะวัง เลขานุการสภา ได้ชี ้แจงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและ
ประธานสภา  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 ให้สมาชิกสภาได้รับทราบแล้ว  มีท่านใดสงสัย 
   หรือ จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  กระผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใด
   พิจารณาเห็นชอบ ญัตติ เรื่อง การส่งมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องโครงการ
   พัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่หมู่บ้านป่าห้า หมู่ที่ 14 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอ
   เมือง จังหวัดลำพูน โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  กันทะวัง 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
จำรัส   กันทะวัง  ต่อไป ญัตติเพื่อพิจารณา ข้อ 3.3 เรื่อง ขอจัดตั้งหมู่บ้าน (แยกหมู่บ้านหมู่ที ่ 15 
ประธานสภา  ตำบลเหมืองจี้)  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ได้ชี้แจงด้วย ครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียน ประธานสภา , รองประธานสมาชิกสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
นายกเทศมนตรี  และ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   
    ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองจี ้ ได้รับหนังสือจากผู ้ใหญ่บ้านเหมืองจี้หลวง     
   หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ว่ามีความประสงค์ที่จะขอจัดตั้ง
   หมู่บ้าน แยกหมู่บ้านเหมืองจี้หลวงออกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง เป็นหมู่บ้านเหล่า หมู่ที่ 
15 ตำบล   เหมืองจี้ เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชน และเพื่อเป็นการพัฒนา
ให้เกิด   ความเจริญยิ่งขึ้น พร้อมนี้ ได้แนบสำเนาบันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
   เอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้พิจารณาให้ความ
   เห็นชอบ ต่อไป 
นายจำรัส    กันทะวัง ขอให้ทางเลขานุการสภา  ได้ข้ีแจงรายละเอียดระเบียบ/ ข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภา  ให้กับทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทราบด้วย ครับ 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ เรียน ท่านประธานสภา, รองประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล ,นายกเทศมนตรี
   ตำบลเหมืองจี้ และ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
    ตามคณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม 2539     
   มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้าน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอดังนี้ 
   การจัดตั้งหมู่บ้าน 
    1.1 กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น 
     1) เป็นชุมชนที่ราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 คน หรือมีจำนวนบ้าน
   ไม่น้อยกว่า 240 บ้าน 
     2) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 
   600 คน หรือจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า 120 บ้าน 
     3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบล 
   หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล และท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ 
     1.2  กรณีเป็นชุมชนห่างไกล 
     1) เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือ จำนวนบ้าน ไม่
   น้อยกว่า 120 บ้าน 
     2) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่ ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 
   200 คน จำนวนบ้านไม่น้อยกว่า 40 บ้าน 
     3) ชุมชนห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร 
     4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบล 
   หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอ 
นายจำรัส   กันทะวัง ตามท่ีเลขานุการสภา  ได้ชี้แจงระเบียบ/ ข้อกฎหมาย การจัดตั้งหมู่บ้าน ให้ทุกท่าน 
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ประธานสภา  ทราบไปแล้วนั้น  มีท่านใดสงสัย หรืออยากจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ 
นายเจตน์  จันทร์ดวง เรียน ท่านประธานสภา, รองประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , 
สภาเทศบาล เขต 2  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
   เรื่องของการแยกหมู่บ้านเหมืองจี้หลวง  เป็นความประสงค์ของประชาชนของ 
   บ้านเหมืองจี้หลวง  ตั้งแต่ปี 2556 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ขณะนั้นผม  
   ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ได้ดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวให้กับทางอำเภอเมือง 
   ลำพูน ไปเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเหตุการณ์ในปี 2556 เกิดปัญหาทางการเมือง    
   จึงทำให้เรื่องการขอจัดตั้งหมู่บ้านชะลอจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ในวันนี้ กระผมในนาม
   ตัวแทนของราษฎรหมู่บ้านเหมืองจี้ จึงขอให้สมาชิกสภา ทุกท่านได้พิจารณาให้ความ
   เห็นชอบ เพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นกับหมู่บ้านด้วย ครับ 
นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามเพิ ่มเติม เกี ่ยวกับเรื ่อง การจัดตั ้งหมู ่บ้านเหมืองจี ้หลวง 
ประธานสภา  เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดพิจารณาเห็นชอบ เรื่อง 
   การขอจัดตั้งหมู่บ้าน (แยกหมู่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลเหมืองจี้) โปรดยกมือขึ้นเหนือ
   ศีรษะ ด้วยครับ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  กันทะวัง 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
นายจำรัส  กันทะวัง ก่อนจะต่อระเบียบวาระการประชุมที ่ 4  เรื ่องอื ่นๆ  ขอพักการประชุมก่อน 
ประธานสภา  เนื่องจากขณะนี้ เวลา 12.00 น. ขอให้ทุกท่าน ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน 
   และกลับเข้าห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อีกครั้งในเวลา 13.00 น.  
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปจะเป็นวาระการประชุมที่ 4  เรื่องอ่ืน ๆ ผมคิดว่า ทุกท่าน คงจะมีอะไร 
ประธานสภา  สอบถามท่านนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพ่ือให้การ 
   สอบถามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมจะขอให้ทุกท่านได้สอบถามเรื่องทีละเรื่อง  
   เพ่ือที่จะได้ให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบครั้งเดียว ขอเชิญทุกท่านครับ 
สท.ศรีเรือน มาละแซม เรียนท่านประธานสภา, รองประธานสภา, นายกเทศมนตรี ,คณะผู้บริหาร และผู้เข้า 
สมาชิกสภา เขต 1 ร่วมประชุม ทุกท่าน คะ  ดิฉันอยากจะสอบเรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร   
   ผู้ปลูกลำไย ซึ่งในขณะนั้น ทางหมู่บ้านไม่มีน้ำใส่สวนลำไย ต้องช่วยกันใช้มือขุดบ่อ 
   เพื่อจะหาน้ำมาใส่สวนลำไย  หากฝนไม่ตกลงมาในวันนี้ สวนลำไยของเกษตรกรก็
   ต้องเสียหายแน่นอน จึงอยากสอบถามว่า ท่านมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 
สท.เจตน์  จันทร์ดวง เรียนท่านประธานสภา, รองประธานสภา, นายกเทศมนตรี ,คณะผู้บริหาร และผู้เข้า 
   ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผมขอสอบถาม โครงการขุดลอกลำเหมือง ที่เปลี่ยนชื่อเป็น
   การกำจัดวัชพืช ซึ่งกระผม ดูพื้นที่น่าจะมีระยะทางไกลกว่าที่ทาง ผอ. ช่าง ได้ออก
   สำรวจแน่นอน บางพื้นที่อาจได้ทำการขุดลอก โดยการใช้แมคโค แน่นอน จึงขอให้
   ทาง กองช่าง ได้ชี้แจง 
สท. ยศ  ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภา, รองประธานสภา, นายกเทศมนตรี ,คณะผู้บริหาร และผู้เข้า 
   ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม ขอสอบถาม เรื่องโครงการกำจัดวัชพืชลำเหมือง หาก 
   ทางเทศบาล ได้ดำเนินเขียนแบบแปลน และประมาณการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว 
   ขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลเหมืองจี้  ได้ทราบด้วย 
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นายจำรัส    กันทะวัง ขอให้ทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมือจี้  ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา
ประธานสภา  เทศบาลตำบลเหมืองจี้   ด้วยครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์ -  สำหรับเรื่องการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกลำไย นั้น  กระผมสามารถช่วยได้หากเป็น 
นายเทศมนตรี  ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลัง ในกรณีนี้ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ไม่ 
   สามารถช่วยเหลือได้  หากแต่ทางจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการมาให้เท่านั้น 
   - โครงการขุดลอกลำเหมือง หรือโครงการกำจัดวัชพืช นั้น เป็นโครงการเดียวกัน 
   เพียงแต่ปรับเปลี่ยนให้สามารถเบิกจ่ายได้เท่านั้น  หากดำเนินการทางเทศบาลก็จะ
   ดำเนินการตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละพ้ืนที่  รายละเอียดระยะทางนั้น ผมจะ
   ขอให้ทาง ผอ. กองช่าง เป็นผู้ชี้แจง 
รองไชยพร ฟูวงค์สิทธิ์ ตามท่ี ทาง สท. ศรีเรือน  มาละแซม  ได้สอบถามว่า ทำไมเรื่องที่ขอความอนุเคราะห์ 
รองนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24  พฤษภาคม   2564 แล้ว ทำไมทางฝ่ายบริหารไม่ดำเนินการนั้น 
   ผม และ ผอ. กองช่าง มิได้นิ่งนอนใจ  ได้ดำเนินการประสานงานและจะได้นำเสนอ 
   ให้กับผู้บริหาร แต่ฝนเริ่มตกลงมา และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ก็ได้ติดต่อมาว่าไม่ต้อง
   ดำเนินการแล้วจึงได้หยุดการดำเนินงาน 
นายณัฐวุฒิ  หล่อธาน สำหรับโครงการกำจัดวัชพืช นั้น ผม และ รองไชยพร  ฟูวงค์สิทธิ์  ได้ออกพื้นที่
ผู้อำนวยการกองช่าง สำรวจและระยะของการดำเนินงานนั้น ผมได้จับจุดพิกัด ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ 
   ผิดพลาด หากพ้ืนที่ไหนต้องขุดลอกก็ต้องดำเนินการไปตามสภาพนั้น หากผมได้ 
   ออกแบบแปลน ประมาณการเรียบร้อยแล้ว จะได้เสนอให้ทางสมาชิกสภา ได้ทราบ
   กันในวันประชุมต่อไป 
สท.ปริญญา ศรีวิชัย ขอสอบถาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ไฟกิ่ง ภายในหมู่บ้านไร่อ้อย จำนวน 4 จุด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และขอทำป้าย ห้ามทิ้งขยะ เนื่องจากมีบุคคลมาทิ้งทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
วัชรพงษ์  รินรา  สอบถาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้านป่าตัน ซอย 2 
สมาชิกสดภาเทศบาล เขต2 เนื่องจากใกล้หน้าฝน เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา 
นางอุตสาห์  ยุปาระมี สอบถาม เรื่อง กระจกโค้ง ชำรุด เสียหาย ตรงบริเวณข้างถนน หมู่ 8 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  บ้านเหมืองจี้ใหม่  ตำบลเหมืองจี้ หากไม่ดำเนินการติดตั้ง อาจเป็นอันตราย  
   เพราะเป็นจุดเสี่ยง และเกิดอันตรายบ่อย 
นางศรีเรือน มาละแซม สอบถาม เรื่องโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ของหมู่บ้านหมูเปิ้ง ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอให้ทางนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ได้ตอบข้อซักถาม  ด้วยครับ 
ประธานสภา 
พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์ เรื่องไฟกิ่ง ผมจะให้รองไชยพร เป็นผู้ชี้แจง สำหรับป้ายห้ามทิ้งขยะ ผมจะให้ทาง 
นายกเทศมนตรี  กองสาธารณสุขฯ ซึ่งเป็นรับผิดชอบ ได้ชี้แจงว่าจะแก้ไขอย่างไง, เรื่อง ถนนชำรุดได้
   ทำเรื่องเข้ามาก็จะประสานไปยังกองช่างออกสำรวจและดำเนินการต่อไป ส่วนเรื่อง
   กระจกโค้งเดิม ได้มีการติดตั้งไปแล้ว ส่วนที่เหลือไม่ทราบสาเหตุ กระจกโค้งแตกอยู่ 
   3 อัน แต่ไม่เป็นไร เดียวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจและเสนอเพื่ออนุมัติ
   จัดซื้อต่อไป 
 
นางสาวภุมรี  จี้อินทร์ สำหรับเรื่องกระจกโค้ง  ทางเจ้าหน้าที่จะออกสำรวจทั้งเก่าและใหม่ ว่าชำรุดหรือไม่ 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ และจะได้เสนอเพ่ือจัดซื้อในปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากกระจกเป็นวัสดุ ไม่ใช่ 
   ครุภัณฑ์ จึงไม่ต้องขออนุมัติจากสภา 
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นายเฉลิมพล  เตชะพี กระจกโค้ง เป็นครุภัณฑ์  จึงต้องผ่านสภาอนุมัติ เหมือนปี 2564 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นายจำรัส   กันทะวัง ขอให้ทางเลขานุการสภา  ได้ชี้แจง เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างต่างๆ ว่าได้ดำเนินการ
ประธานสภา  ไปถึงไหนแล้วบ้าง เชิญครับ 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ เรียน ท่านประธานสภา, รองประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, 
เลขานุการสภา  นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
   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 
 
     โครงการในเทศบัญญัติปี 64 
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันธง บ้านปงชัย ม.3  
    จำนวนเงิน 350,000.00 บาท  ยังไม่มีผู้รับเหมา 
    2. โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลเพ่ือการเกษตรบ้านเหมืองจี้ 
    หลวง ม.1 จำนวนเงิน 350,000.00 บาท 
    3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านฝายแป้น ซอย 4 ม.4  
    บ้านฝายแป้น จำนวนเงิน 307,000.00 บาท   
 
    โครงการในเทศบัญญัติปี 63 
    1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านปงชัย ม.3  จำนวนเงิน  
    360,000.00 บาท 
 
    โครงการในเทศบัญญัติปี 62 
    1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (ห้องน้ำและหลังคา)  
    บ้านหมูเปิ้ง ม.9  จำนวนเงิน 65,000.00 บาท 
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 โครงการที่ตั้งเป็นรายการใหม่ โดยความเห็นชอบของสภาปี 63 
     1. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพญาราช บ้านเหมืองจี้หลวง ม.1  
     จำนวนเงิน 153,000.00 บาท 
     2. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางเลียบลำ 
     เหมืองดอยครั่ง  ขต 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 
     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 
 
 
 
 










