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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ที่ 3)  ประจำปี 2564 
วันศุกร์  27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองจี ้
************************************************************ 

ผู้มาประชุม  11  คน 
ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  7  คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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เริ่มประชุมเวลา09.00 น. 

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร   ศิริษะ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม
พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 
พ.ศ. 2564  (วันที่ 27  สิงหาคม  2564) 

นายจำรัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาฯ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2564 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2564  ในวันที่ 17 สงิหาคม 
2564 มีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร หากไม่มี ขอมติรับรองจาก
ทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
   4.1 รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
นายจำรัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1  เรื่อง รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565     

ขอเชิญนางอุตสาห์   ยุปาระมี  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคำแปร
ญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

นางอุตสาห์  ยุปาระมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
ประธานคณะกรรมการ    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ในการประชุม 
แปรญัตติ    สมัยที่สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2564  ไดม้ีมต ิ

คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2565  และร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ    
ในการประชุม เมื่อวันที่  23  สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย 

1. นางอุตสาห์  ยุปาระมี  เป็นประธานกรรมการ 
2. นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ เป็นกรรมการ 
3. นายเจตน์  จันทร์ดวง เป็นกรรมการ 
4. นายวัชพงษ์  รินรา  เป็นกรรมการ 
5. นางศรีเรือน  มาละแซม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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เนื่องจากมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 50 กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้พิจารณาแล้ว  จะเสนอร่างบัญญัตินั ้น  ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่ม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นนั้นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้องต้องระบุว่า ได้มี
หรือไม่มี  การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของการแปรญัตติ และลงมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติ เกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที ่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี้ 

1. ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  สมัยที่สามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 2) ประจำปี 
2564  เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2564  มีมติให้กำหนดระยะเวลา ยื่นคำแปรญัตติ วันที่  18 
- 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยให้
เสนอคำแปรญัตติได้ท่ีห้องประชุมสภาฯ  ผลปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใด 
มายื่นคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
ตามร่างเดิมท่ีท่านประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไปพิจารณา 

2. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว 
3. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด ๆ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
     (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 

นายจำรัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจำปีงบประมาณ 2565 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)  ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ได้รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ว่าตามที่สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยที่สามัญ  
สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีมติให้กำหนดระยะเวลา  
ยื่นคำแปรญัตติวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลา 
เท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาฯ   ผลปรากฏว่าชว่งเวลา
ดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณฯ ตามร่างเดิมท่ีกระผมได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในตอนหรือข้อใด ของเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว  และไม่มีการสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด ๆ จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ 
อภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
เหมืองจี้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่นายกเทศมนตรีตำบล
เหมืองจี้ เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใด ๆ และให้ผ่านวาระท่ี 2 ไปสู่วาระท่ี 3 ต่อไป 
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มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  
กันทะวัง 

5.2  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
           (วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 

นายจำรัส  กันทะวัง  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
ประธานสภาฯ               ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ขอความเห็นชอบ 
                            ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ) 
                                ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ขอเชิญครับ 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายจำรัส  กันทะวัง       มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอยากให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี 3 นี้หรือไม่  เมื่อไม่มีการอภิปราย 
ประธานสภาฯ  ขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี 3 นี้ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ 

มติที่ประชุม  มตเิห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง  
คือ นายจำรัส  กันทะวัง 

นายจำรัส   กันทะวัง ผม ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้กล่าวกับสมาชิกสภา เกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียน ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม  
นายกเทศมนตรี   ทุกท่าน  ก่อนอ่ืนผม ขอขอบคุณสมาชิกสภา ทุกท่าน ที่ได้พิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ได้ดำเนิน 
การตามความต้องการของประชาชน ทางสภาฯ ก็เล็งเห็นความสำคัญ ผมจะดำเนินการตาม 
นโยบายที่ไว้ให้กับสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเพื่อพิจารณา 
6.1 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง
เลียบลำเหมืองดอยครั่ง เขต 1 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัด
ลำพูน 

นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติเพื่อพิจารณา ข้อ 6.1 ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
ประธานสภาฯ  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลียบลำเหมืองดอยครั่ง เขต1 บ้านป่าตึง  

หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
ได้เสนอญัตติครับ 

พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , 
นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านปา่ตึง 

หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมืองลำพูน  เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลียบลำเหมืองดอยครั่ง เขต1 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ตำบล
เหมืองจี้  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื่องจากชาวบ้านป่าตึง มีความประสงค์ที ่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว และทางหมู่บ้านก็ได้ประชาคมหมู่บ้าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผม
จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียด ดังนี้ 
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   เดิม 
- โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเลียบลำเหมืองดอยครั่ง  เขต 1  หมู่ที่ 6 
บ้านป่าตึง ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 3.00 – 4.00 เมตร      
ยาว 255.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตรม. งบประมาณ  
350,000.00 บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
- โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทางเริ่มจากปากซอยบ้าน นางศรี  อุประกุล    
ถึงถนนเลียบลำเหมืองดอยครั่ง เขต 1 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 
เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00 
ตารางเมตร  จำนวนเงิน  350,000.00 บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใด จะสอบถาม เพ่ิมเติม หรือไม่ เมื่อไม่มีใครจะสอบถาม ผมจะขอให้ทางเลขานุการสภา 
ประธานสภาฯ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายให้กับสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ  

นางสาวสายสมร  ศิริษะ ตามท่ีเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมณรายจ่ายประจำปี 
เลขานุการสภาฯ 2564  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ได้รับทราบ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ  ผมจะพักการประชุม

ชั่วคราว เพ่ือรับประทานกลางวัน  
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจำรัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการ 
ประธานสภาฯ ทำงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  หรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ตามท่ีคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงมีอีกหลายโครงการที่ยัง 
 ไม่ได้ดำเนินการ  โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการทัน จะมีโครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม 
 เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ แม้ว่าโครงการทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติ

แล้วก็ตาม แต่แบบแปลนก่อสร้างไม่เรียบร้อย หากจะดำเนินการก็คงไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก
งบประมาณการก่อสร้างไม่เหมาะสมหากจะดำเนินการ ซึ่งที่ดินในการก่อสร้างก็ต้องขออนุญาต 

 กับกรมธนารักษ์ก่อน , โครงการระบบประปาของหมู่ 9  ก็ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริม ใน
วันนี้ จึงอยากจะสอบถามทางสภาฯ มีความคิดเห็นอย่างไรในการจะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
โซล่าเซลล์ , สำหรับโครงการขุดลอก ก็ได้ผู้ดำเนินการแล้ว, โครงการขยายไฟฟ้า หมู่ 4 ก็ได้
ดำเนินกาเรียบร้อยแล้ว   

นางศรีเรือน  มาละแซม เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภา เขต 1 ทุกท่าน  ดิฉันขอสอบถามว่า ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ปรึกษาหารือกัน เรื่อง 
 โครงการติดตั้งไฟฟ้า เฟส 1  จากการสอบถามกองช่าง ว่าสามารถทำได้ โดยไม่ต้อง 
 ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ จึงอยากจะให้ดำเนินเหมือนเดิมได้หรือไม่ 
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นายณัฐวุฒิ  หล่อธาน ตามท่ีทาง สท. ศรีเรือน  มาละแซม  ได้เข้ามาสอบถาม กระผมก็ได้ให้คำแนะนำไปว่า 
ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นควรดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า เพส 1 ไปใช้ก่อน หากวันหน้าได้รับการจัดสรรงบประมาณการ

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่  ค่อยเปลี่ยนแปลงทีหลัง ซึ่งการติดตั้งไฟฟ้า เฟส 1 ก็ไปใช้กับ
แทงก์น้ำลูกบอลไปก่อน จึงอยากถามว่าจะให้ดำเนินแบบเดิมหรือไม่ 

นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ ขอเสนอให้สำรวจการขยายเขตไฟฟ้า ให้ทางหมู่บ้านป่าห้า บริเวณหลังสำนักงาน อบต. เก่า 
สมาชิกสภา เขต 1 เนื่องจากทางเข้าบ้านประชาชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
พันตรีชนิทร   พุฒิเศรษฐ์  สำหรับเรื่องการขยายไฟฟ้า หรือการติดตั้งดวงโคมไฟ นั้น กระผม จะได้สำรวจ และจะตั้งงบ 
นายกเทศมนตรี  เพ่ือช่วยเหลือต่อไป 
นายยศ   ศรีวิชัย เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภา เขต 2 ผม ขอเรียนถาม 4 ข้อ  

- เรื่องการส่งเอกสาร ขอให้ใส่แฟ้ม และพิมพ์ชื่อ ติดให้ด้วย 
- เรื่อง การติดตั้งออด เพ่ือใช้กดเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาฯ  
- เรื่อง ค่าตอบแทน อสม. และ ขอจัดสรรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
- เรื่อง งบประมาณคงเหลือ และเงินอุดหนุนที่คาดว่าจะได้รับก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์   ได้ตอบข้อซักถาม สท. ยศ  ศรีวิชัย  
นายกเทศมนตรี  - เรื่อง การส่งเอกสาร จะได้แก้ไขและดำเนินตามท่ีทางสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งต่อไป 
   - เรื่องการติดตั้งออด นั้น ขอให้ทางสภาได้เสนอ ทางผู้บริหารจะเป็นดำเนินการให้ 
   - เรื่อง ค่าตอบแทน อสม. และงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางเทศบาล 

ได้ดำเนินการให้ไปแล้ว หมู่บ้านละ 5,000 บาท สำหรับ วสัดุ อุปกรณ์ นั้น ผมขอให้ทาง
ประธานสภาได้อนุญาตให้ทางกองสาธารณสุขฯ  ชี้แจง 
- เรื่อง งบประมาณคงเหลือ และ เงินอุดหนุนที่คาดว่าเข้า มา ผมก็จะให้ทางผู้อำนวยการ 
กองช่าง ชี้แจง 

นายจำรัส   กันทะวัง ผมจะอนุญาตให้ทาง กองสาธารณสุขฯ  ชี้แจง ก่อนนะครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวพันธญาณี  ไชยแก้ว  สำหรับค่าตอบแทน อสม. ทางเทศบาลได้อุดหนุนเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพรักษาโรค 
รก. สาธารณสุขฯ  ให้แต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ 5,000 บาท สำหรับ วัสดุ เช่น แมส , เจล ก็ได้สนับสนุนให้ไปทาง 
   รพสต. ไปแล้ว  หากจะให้สนับสนุนจำพวก ชุด PPE หรือ ชุดตรวจน้ำตาล เบาหวาน คงไม่ 

ได้ เพราะต้องผ่านอบรม หรืออยู่ในการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ เท่านั้น ซึ่งอุปกรณ์
บางอย่างไม่สามารถจัดซื้อให้ได้ เนื่องจากระเบียบยังไม่รองรับ 

นางอุตสาห์  ยุปาระมี ได้สอบถามเรื่อง ค่าตอบแทนกักตัว ของประชาชนตำบลเหมืองจี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นางสาวพันธญาณี  ไชยแก้ว  สำหรับเรื่อง ค่าตอบแทน หรือ ค่าอาหาร  ของผู้ที่กักตัว ในพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ หรือ 
รก. สาธารณสุขฯ  ในพ้ืนที่อ่ืน จะแตกต่างกัน แล้วแต่ละพ้ืนที่ แต่ก็ให้ความช่วยเหลือเหมือนกัน ในการแจก 
   ถุงยังชีพ สำหรับเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ของเรา ต้องปรึกษาหารือกันก่อนว่าให้ความช่วยเหลือ 
   แบบไหน เพราะต้องใช้งบประมาณมากที่เดียว 
นายเฉลิมพล  เตชะพี สำหรับข้อมูลรายได้ กระผมต้องขออนุญาตประธานสภาฯ แจ้งในที่ประชุมว่าข้อมูลยังตอบ 
ผู้อำนวยการคลัง  ไม่ได้ ต้องรอประมาณสิ้นเดือนกันยายน ถึงจะทราบ แต่ทางนายกก็ได้สั่งให้ทุกกองได้แจ้ง 
   ยอดท่ีจะต้องจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้แล้ว  เพ่ือทางกองคลังจะได้ดำเนินการตัดยอด 
   เพ่ือสรุปยอดคงเหลือให้ทางผู้บริหาร ต่อไป 
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นายรุ่งอรุณ    อุ่นนันกาศ  ขอสอบถามเรื่อง  การยักยอกเงินเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ผ่านมา ไปถึงไหนแล้ว 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และมีใครบ้างที่คืนเงิน สมาชิกสภาฯ บางท่านอาจไม่รู้ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์   ผมในนามของผู้เป็นหนี้กับเทศบาล ในกรณีการยักยอกเงินเทศบาล ไปเมื่อหลายปี 
นายกเทศมนตรี  ซึ่ง ผมได้ทำการอุธรณ์กับศาลไปแล้ว  คงต้องรอศาลตัดสิน ส่วนบุคคลอ่ืนจะชดใช้ 
   ไปแล้วบ้าง ก็มี ผมคิดว่าไม่ใช่ความผิดของผม ที่จะต้องมาชดใช้ ต้องเป็นคนที่กระทำผิด 
   ต้องชดใช้ 
นายเฉลิมพล    เตชะพี สำรับยอดเงินท่ีโดยยักยอก  เป็นจำนวนเงิน                 บาท และ ทางธนาคาร ได้ 
ผู้อำนวยการกองคลัง ชดใช้            บาท  และเจ้าหน้าที่ท่ีโดยชดใช้  จำนวน         คน  ชดใช้ไปแล้ว 
   บาท 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ ได้นำเรียน เรื่อง ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
เลขานุการสภาฯ  (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2564  ในวันจันทร์ที่ 30  สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 
   ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่องด่วน หากไม่รีบดำเนินอาจจะไม่ทัน 

ในปีงบประมาณ 2564 เพราะไม่สามารถกั้นเงินไว้ได้ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสภาแล้ว  
ก็ต้องทำหนังสือขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อขอยกเว้น ทางคณะผู้บริหาร  
มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอญัตติ เพื่อพิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอป่าซาง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
และโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 จุด  เป็นจำนวนเงิน 
173,978.27 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์ 
2. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟแบบโคมอลูมิเนียมปั๊มรุ่นคอยาวการไฟฟ้าอุปกรณ์ครบชุด  
ขนาด 2 x 36 วัตต์ จำนวน 20 ชุด สำหรับใช้ในการติดตั้งบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 , บ้านห้วยส้ม 
หมู่ 5, หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองจี้ใหม่ และบ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน  เป็นจำนวนเงิน 223,978.27 (สองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด-
บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)  
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 
 ข้อ 22  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็น
หนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่เป็น
การประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้น
ด้วย 
 ข้อ 23  การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ทำเป็นหนังสือ  หรือจะบอกนัด
ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้  แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้าด้วย  โดยให้แจ้งนัดประชุมนัด
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน จะนัดน้อยกว่านั้น
ก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นทราบด้วย 
 
 
 
 
 








