
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ที่ 2) ประจำปี  ๒๕64 

วันอังคารที่ 17  สิงหาคม  2564 
เวลา  ๐๙.0๐  น. 

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองจี ้
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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ที่ 2)  ประจำปี 2564 
วันอังคารที่  17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 12  คน 
ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจำรัส            กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล จำรัส           กันทะวัง 
2 นายนิรันดร          จิตรา รองประธานสภาเทศบาล ลา 
3 นางจิตตสุณัฐชา   พงธนัชภาคินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จิตตสุณัฐชา   พงธนัชภาคินทร์ 
4 นายปริญญา       ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปริญญา          ศรีวชิัย 
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 เลขานุการสภาฯ สายสมร        ศิริษะ 

 
ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 1 ท่าน  คือ นายนิรันดร   จิตรา   รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้   ลากิจ 
 
ผู้ร่วม  12  คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 พันตรีชนินทร   พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ชนินทร   พุฒิเศรษฐ์ 
2 นายไชยพร      ฟูวงศ์สิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ไชยพร    ฟูวงศ์สิทธิ์ 
3 ดร.นริศ         มหาพรหมวัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นริศ    มหาพรหมวัน 
4 นางรัตติกาล     แจ้ใจ เลขานุการนายกเทศมนตรี รัตติกาล   แจ้ใจ 
5 นางสาวภุมรี     จี้อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ภุมรี       จี้อินทร์ 
6 นายณัฐวุฒิ        หล่อธาน ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวุฒิ      หล่อธาน 
7 นายเฉลิมพล     เตชะพี ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลิม      เตชะพี 
8 นางสาวภาสินี       เจริญศักดิ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ภาสินี        เจริญศักดิ์ 
9 นางสาวพันธญาณี    ไชยแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขฯ พันธญาณี    ไชยแก้ว 

10 นายณัฐฆฤณอัคร    พงธนัชนวัฒสร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ณัฐฆฤณอัคร พงธนัชวัฒนสร 
11 นางสาวรจนา     กันทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รจนา       กันทะวงค์ 
12 นางสาววารี         ชัยศรี นักจัดการงานทั่วไป วารี        ชัยศรี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร ศิริษะ ได้ตรวจรายชื่อ
พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- นายจำรัส  กันทะวัง ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่ามารดาของ นายนิรันดร  จิตรา รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้       
ได้เสียชีวิต  เมื่อคืนที่ผ่านมา สำหรับกำหนดการ จะได้แจ้งให้ทุกท่าน ทราบ 
อีกครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
                              ประจำปี 2564  (วันศุกร์ที่  17  สิงหาคม 2564) 
นายจำรัส  กันทะวัง       ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2    
(ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ว่ามีประเด็นใด 
ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร  หากไม่มี ขอมติรับรองจากทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน 10 เสียง ไม่รบัรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
คือ นายจำรัส  กันทะวัง  ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 4        เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖5   (วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ) 

นายจำรัส  กันทะวัง  ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล และ 
ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1  ญัตติพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 วาระที ่ ๑ (ขั ้นรับ
หลักการ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖5ต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขอเชิญครับ 

พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์ ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ท่านปลัดเทศบาล และ 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
   

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  จะได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้อีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
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1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 9  สิงหาคม  2564                   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1  เงินฝากธนาคาร จำนวน  35,322,928.03 บาท 
   1.1.2  เงินสะสม  จำนวน  139,281,690.18  บาท 
   1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  10,359,663.26  บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จำนวน 21 โครงการ รวม 792,031.34 บาท 
   1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 15 

โครงการ รวม 1,296,930.00บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  
    (1) รายรับจริง จำนวน 61,642,226.05 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร   จำนวน    504,974.27  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน    809,848.03  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน    275,665.34  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน         0.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน     407,891.32 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน  จำนวน    0.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน 26,695,862.09 บาท  
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน 32,947,985.00 บาท                           
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน      61,714.00 บาท  
    (3) รายจ่ายจริง  จำนวน  43,666,741.32  บาท  
        งบกลาง    จำนวน  24,999,512.47 บาท 
  งบบุคลากร   จำนวน  14,253,357.78 บาท 
  งบดำเนินงาน   จำนวน  10,937,830.18 บาท 
  งบลงทุน    จำนวน     1,437,720.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น   จำนวน                   0.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน   จำนวน     2,038,320.89 บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  
         61,714.00  บาท  
   
    (5) การจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  

จำนวน 371,600.00 บาท 
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน            0.00  บาท  
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้     จำนวน            0.00  บาท  
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คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 

 
รายได้จัดเก็บเอง รายรับจริง  

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
หมวดภาษีอากร 504,974.27 700,000.00 700,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 809,848.03 857,000.00 857,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 275,665.34 200,000.00 200,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 12,500.00 12,500.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 407,891.32 250,000.00 250,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,998,378.96 2,019,500.00 2,019,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 26,695,862.09 27,480,500.00 27,480,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

26,695,862.09 27,480,500.00 27,480,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,947,985.00 35,000,000.00 35,000,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

32,947,985.00 35,000,000.00 35,000,000.00 

รวม 
 

61,642,226.05 
 

64,500,000.00 64,500,000.00 

 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง  
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 24,999,512.47 27,042,366.00 27,333,885.00 
งบบุคลากร 14,253,357.78 19,960,180.00 19,194,765.00 
งบดำเนินงาน 10,937,830.18 14,684,450.00 14,610,050.00 
งบลงทุน 1,437,720.00 1,007,000.00 1,459,300.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน 2,038,320.89 1,781,000.00 1,902,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 53,666,741.32 64,500.000.00 64,500,000.00 
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หลักการและเหตุผล 
   ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                        ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
     อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 

 
ด้าน ยอดรวม 

 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,862,805 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,084,130 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 6,459,975 
   แผนงานสาธารณสุข 3,816,600 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,556,460 
   แผนงานเคหะและชุมชน 2,616,600 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 35,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 465,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 5,204,545 
   แผนงานการเกษตร 65,000 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 27,333,885 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  64,500,000 
 

และบัดนี้ข้าพเจ้าขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนประมาณการรายจ่ายรวมทั ้งสิ้น 
64,500,000.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้นำส่งให้ทุกท่าน
แล้ว ขอมอบให้ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป 

นายจำรัส    กันทะวัง ก่อนที ่ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี ้  จะได้อธิบายในแต่หมวดรายจ่ายของร่าง
ประธานสภาฯ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ผมจะให้ปลัดได้ 

อ่านแล้วให้ทุกท่านได้ดูเอกสารประกอบ ไปทีละด้านที่ละแผนงาน หากสมาชิกสภา
ท่านใดสงสัย หรืออยากสอบถาม ผมจะอนุญาตให้สอบถามเป็นลำดับต่อไป  ขอเชิญ
ท่านปลัดชี้แจง ครับ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  ชี ้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ปลัดเทศบาลฯ  เป็นรายข้อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้รับทราบอย่างละเอียด 

นายจำรัส กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถาม เพ่ิมเติม อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายยศ    ศรีวิชัย เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประชุม ทุกท่าน  กระผม ขอสอบถาม เรื่องงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันที่ 9  สิงหาคม พ.ศ. 2564   
1.1.1  เงินฝากธนาคาร    จำนวน    35,322,928.03 บาท 
1.1.2  เงินสะสม    จำนวน  139,281,690.18  บาท 
1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน    10,359,663.26  บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 
         21 โครงการ รวม 792,031.34 บาท 
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 15 โครงการ 
          รวม 1,296,930.00บาท 
    ขอให้ทางผู้บริหารได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารให้กับสมาชิกสภา

เทศบาล ทุกท่าน ทราบได้หรือไม่ ว่าได้ฝากไว้ธนาคารไหนบ้าง และรายละเอียด
เก ี ่ยวกับ เง ินสะสม และรายการกันเง ินไว ้แต่ละโครงการ ผมอยากจะขอ
รายละเอียดด้วยว่าแต่ละโครงการมีอะไรบ้าง  

นายจำรัส   กันทะวัง   ขอให้ทางนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์   สำหรับเรื่องของสถานะการเงิน กระผมจะขออนุญาตให้ทาง ผอ.กองคลัง  ได้ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี 
นายเฉลิมพล    เตชะพี  เรียนท่านประธานสภา, รองประธานสภา, ท่านนายกเทศมนตรี และ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ ผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภา เกี่ยวกับข้อมูล 
   ที่ทางท่าน สท. ยศ  ศรีวิชัย ได้สอบถาม ข้อมูลที่ผมได้แจกให้ทุกท่าน เป็นข้อมูล 

ในระบบ e-Lass  ขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารประกอบ ส่วนรายะเอียดเงินฝากธนาคาร
ผมจะได้ถ่ายเอกสารให้ทุกท่านทราบ ในคราวประชุมสภาฯ ต่อไป 

นายจำรัส  กันทะวัง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ก็ได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ             ประจำปีงบประมาณ 2565  ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ 
   เลขานุการสภาฯ อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ, ท่านสมาชิกสภาฯ, ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้, 
เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 47 กำหนดว่าในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื ่องนั ้นพอสมควรแล้ว และข้อ 45 วรรคท้ายญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่
ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ
ขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ 
หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ  
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ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่
ในที่ประชุม และหากที่ประชุมสภาฯ  มีมติรับหลักการในวันนี้แล้ว  

นายจำรัส  กันทะวัง ต้องขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีท่านใด 
ประธานสภาฯ              จะอภิปรายในหัวข้อใดอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติในท่ีประชุมหากท่านใดเห็น  

สมควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ครับ 

มติที่ประชุม รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
คือ นายจำรัส  กันทะวัง  ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

5.2 ญัตติพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

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

คณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
25๖5  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ 

นางสาวสายสมร ศิริษะ  เรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านสมาชิกสภาฯ ,ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ , 
เลขานุการสภาฯ          คณะผู้บริหาร, และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต ่
สภาท้องถิ ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั ้น ข้อ 103 (1) 
คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตามข้อ 105 (3) ถือเป็น
คณะกรรมการสามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ ่นครั ้งแรก ให้เป็นหน้าที ่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น           
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้อ งมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของจำนวนกรรมการทั ้งหมด จึงจะเป็น      
องค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะ
กำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ 
และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม 
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกำหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่
มาชี ้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที ่คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคำแปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่
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ผู้แปรญัตติจะมีความจำเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคำแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 
   ฉะน ั ้นขอให ้ท ี ่ประช ุมสภาเทศบาลตำบล เหม ืองจี้  พ ิจารณาเล ือก
คณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ก่อนอื่นขอท่านประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมว่าจะเสนอ
ชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติกี่คนซึ่งตามระเบียบได้กำหนดไว้ 3 ไม่เกิน 7 คน ขอนำ
เรียนท่านประธานสภาผ่านที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ด้วยค่ะ 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย กระผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน 

นายยศ  ศรีวิชัย  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายยศ  ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต 2       เขต 2 ขอเสนอว่าควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5  คน ครับ 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  1. นางจิตตสุณัฐชา  พงธนัชภาคินทร์   2. นายเจตน์  จันทร์ดวง 
นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอ 7 คน  ครับ 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  1. นางศรีเรือน  มาละแซม   2. นายวัชรพงษ์   รินรา 

นายจำรัส  กันทะวัง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ เมื ่อไม่ม ีผู ้ใดเสนอเพิ ่มแล้ว กระผมขอมติในที ่ประชุมว่าท่านใด

เห็นสมควรตามที่ท่านสท. ยศ  ศรีวิชัย สมาชิกสภา เขต 2  เสนอขอได้โปรดยกมือ
ขึ้นเหนือศีรษะ ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง ไม่เห็นชอบ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
คือ  นายจำรัส   กันทะวัง ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

นายจำรัส  กันทะวัง กระผมขอมติในท่ีประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรตามท่ีท่าน สท. รุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เสนอขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง ไม่เห็นชอบ 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

คือ  นายจำรัส   กันทะวัง ประธานสภาเทศบาลเหมืองจี้ 
นายจำรัส  กันทะวัง เมื่อคะแนนเสียงลงมติ 5 คะแนนเท่ากัน กระผมจะขอเป็นผู้ตัดสินว่าเห็นสมควร 
ประธานสภาฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 

จำนวน 5 คน  
มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้  ได้เสนอรายชื ่อผู ้สมควรเป็น 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
นายปริญญา  ศรีวิชัย กระผม นายปริญญา  ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายรุ่งอรุณ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  อุ่นนันกาศ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  
นายจำรัส   กันทะวัง ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 

1. นายวัชรพงษ์   รินรา             2. นางศรีเรือน   มาละแซม 
   มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะ 
 ขอมตจิากท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ 

นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอยกมือขึ้นเหนือ
ศีรษะครับ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
คือ นายจำรัส   กันทะวัง ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นายรุ่งอรุณ     
ประธานสภาฯ  อุ่นนันกาศ  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
นายวัชรพงษ์   รินรา กระผม นายวัชพงษ์  รินรา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2       นางอุตสาห์    ยุปาระม ี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายจำรัส   กันทะวัง ขอผู้รับรอง  2  ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  1. นายธวัตร    บุญมาทอง      2.  นายปริญญา   ศรีวิชัย 
   มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะ 
 ขอมตจิากท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ 

นางอุตสาห์  ยุปาระมี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอยกมือขึ้นเหนือ
ศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
คือ นายจำรัส   กันทะวัง ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้  
ประธานสภาฯ  นางอุสาห์  ยุปาระมี  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

นางศรีเรือน  มาละแซม ดิฉัน นางศรีเรือน  มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายเจตน์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 จันทร์ดวง   
นายจำรัส   กันทะวัง ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ  1. นายยศ   ศรีวิชัย      2. นายธวัตร    บุญมาทอง 

มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะ 
 ขอมตจิากท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ 

นายเจตน์ จันทร์ดวง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
คือ นายจำรัส   กันทะวัง ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้  
ประธานสภาฯ  นายเจตน์   จันทร์ดวง  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

นายรุ่งอรุณ  นันกาศ กระผม นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 นางศรีเรือน  มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายจำรัส   กันทะวัง ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ  1. นายเจตน์   จันทร์ดวง 2. นายปริญญา   ศรีวิชัย 

มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะ 
 ขอมตจิากท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ 

นางศรีเรือน  มาละแซม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3   ขอยกมือขึ้นเหนือ
ศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
คือ นายจำรัส   กันทะวัง ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้  
ประธานสภาฯ  นางศรีเรือน  มาละแซม  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
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นายเจตน์   จันทร์ดวง กะผม นายเจตน์  จันทร์ดวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 นายวัชรพงษ์   รินรา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายจำรัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะ 
ประธานสภาฯ ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ 

ให้ นายวัชรพงษ์   รินรา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ขอยกมือขึ้นเหนือ
ศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 คือ นายจำรัส   กันทะวัง  ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้  
ประธานสภาฯ นายวัชพงษ์  รินรา  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  
ที่ประชุม รับทราบ 
นายจำรัส  กันทะวัง เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครบ 5 ท่าน ดังนี้  

1. นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ        สมาชิกสภาเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1   
2. นางอุตสาห์   ยุปาระมี สมาชิกสภาเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
3. นายเจตน์  จันทร์ดวง สมาชิกสภาเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
4. นางศรีเรือน  มาละแซม สมาชิกสภาเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4   
5. นายวัชรพงษ์  รินรา  สมาชิกสภาเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.3 การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

นายจำรัส  กันทะวัง ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาลและ 
ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 ญัตติพิจารณา 

กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายครับ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ          หัวหน้าส่วนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ ่นส่งร่ าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ดังนั้น จึงขอให้ประธานสภาเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ให้สมาชิกเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย กำหนดตั้งแต่วันที่เท่าใด  ถึงวันที่ไหน  และตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน  
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นายจำรัส  กันทะวัง บัดนี้ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติควรกำหนดวันใด 
ประธานสภาฯ ระยะเวลาเท่าใดและเสนอได้ที่ไหน  
นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ กระผมนายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอให้กำหนด 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 18, 19

ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. รวมระยะเวลา
เท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที ่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
เหมืองจี้  

นายจำรัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ  ตำบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับท่านรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ ให้ยื่น 

เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระหว่างวันที่ 18, 19 และ 20
สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือ  
นายจำรัส  กันทะวัง  ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ กำหนด 
ประธานสภาฯ ระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ วันที่ 18, 19, 20  สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 – 

16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้   

ที่ประชุม รับทราบ 

   5.4  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นายจำรัส  กันทะวัง ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาลและ 
ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.4 เลขานุการสภา

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ครับ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 109  การนัดประชุมและ
เปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่  ของเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ  และ
เลขานุการกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุมมติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด  และในวันนี้ขอนัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ หลังการประชุมสภาฯ แล้วเสร็จ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ เพ่ือคัดเลือกประธาน และเลขานุการแปรญัตติฯ 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายจำรัส    กันทะวัง ขณะนี้เวลา 12.00 น. กระผมขอพักการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ ประชุม ทุกท่าน ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.   

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจำรัส  กันทะวัง  ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาลและ 
ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญท่าน

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องซักถามขอเชิญครับ 
นายยศ   ศรีวิชัย ขอสอบถามเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน ตามท่ีได้ตกลงกันไว้ ให้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 หมู่บ้านละ 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่ในเทศบัญญัติทำไม

ได้ไม่เท่ากัน บางหมู่บ้านก็ได้มากกว่างบที่ตกลงกันไว้ กระผมเป็นห่ วงหมู่บ้านที่ได้
น้อยทำไมถึงได้งบไม่เท่ากัน ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้ให้ท่านนายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงด้วยครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์   ตามท่ีได้ตกลงกันไว้ ให้หมู่บ้านละ 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท)  
นายกเทศมนตรี นั้น ไม่อาจทำได้ในงบประมาณท่ีตั้งไว้ งบประมาณท่ีดำเนินมีแค่ 1459,300.- บาท 

(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาท) จึงได้จัดสรรตามความเป็นจริง เพราะ
ตามสากลแล้ว ทุกหน่วยงานก็ต้องจัดสรรงบประมาณตามความเป็นจริง กระผมมี
ความประสงค์ท่ีจะขอดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นโครงการฯ ตามความจริงของสภาพ
พื้นที่ หากพื้นที่ไหนงบประมาณไม่ถึงสามแสนห้า ก็ต้องดำเนินการอีกโครงการหนึ่ง 
และหากหมู่บ้านใด ต้องใช้งบประมาณเกินกว่า กระผม ก็จะจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นให้ ซึ่งงบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเยอะ เราสามารถขอ
งบประมาณได้แน่นอน 

นายยศ   ศรีวิชัย ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจง ผมก็พอเข้าใจ แต่ก็ขอให้ท่านได้ชี้แจงให้ผู้นำ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 หมู่บ้าน ได้รับทราบด้วย  
นางจิตตสุณัฐชา  พงธนัชภาคินทร์  ได้สอบถามเรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  โครงการเสริมผิวแอส 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลียบลำเหมืองดอยครั่ง เขต หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง ไปถึงไหน

แล้ว 
นายจำรัส   กันทะวัง สำหรับเรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ  จะขอให้ทางเลขานุการสภา  
ประธานสภาฯ ได้เป็นชี้แจง 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ สำหรับ เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ติกคอนกรีต สายทางเลียบลำเหมืองดอยครั่ง เขต 1 หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง  

 ขณะนี้ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะได้นำเสนอญัตติเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ ในสมัยคราวประชุม ต่อไป 

นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายยศ   ศรีวิชัย  ได้เสนอให้การส่งหนังสือเชิญประชุม ขอให้ใส่ในซองสีน้ำตาล  เพื่อไม่ทำให้เอกสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ชำรุด และดูเป็นระเบียบมากขึ้น 
นายจำรัส  กันทะวัง จะได้ทางผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการตามที่ สท. ยศ  ศรีวิชัย เสนอ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี กระผมจะขอปิดการประชุมสภา 
   เทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564   
 
 
 








