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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ที่ 4)  ประจำปี 2564 
วันจันทร์ที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

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

ผู้มาประชุม  10  คน 
ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจำรัส            กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล จำรัส            กันทะวัง 
2 นายนิรันดร          จิตรา รองประธานสภาเทศบาล ลา 
3 นางจิตตสุณัฐชา    พงธนัชภาคินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 จิตตสุณัฐชา พงธนัชภาคินทร์ 
4 นายปริญญา        ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ปริญญา        ศรีวิชัย 
5 นายรุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 รุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ 
6 นางศรีเรือน        มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ศรีเรือน        มาละแซม 
7 นายเจตน์            จันทร์ดวง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เจตน์            จันทร์ดวง 
8 นายทองเหรียญ     ธุรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ทองเหรียญ     ธุรี 
9 นายธวัตร             บุญมาทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ลา 

10 นายยศ              ศรีวชิัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ลา 
11 นายวัชรพงษ์        รินรา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 วัชรพงษ์        รินรา 
12 นางอุตสาห์          ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 อุตสาห์          ยุปาระมี 
13 นางสาวสายสมร    ศิริษะ ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สายสมร    ศิริษะ 

ไม่มาประชุม  3  ท่าน คือ   1. นายนิรันดร   จิตรา         รองประธานสภาฯ   ลากิจ 
       2. นายธวัตร     บุญมาทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ลากิจ 
                3. นายยศ        ศรีวิชัย       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ลากิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 12  คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 พันตรีชนินทร     พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ชนินทร     พุฒิเศรษฐ์ 
2 นายไชยพร         ฟูวงศ์สิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ไชยพร         ฟูวงศ์สิทธิ์ 
3 นายวรกาญจน์     ธรรมตา รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ วรกาญจน์     ธรรมตา 
4 ดร.นริศ           มหาพรหมวัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นริศ           มหาพรหมวัน 
5 นางรัตติกาล       แจ้ใจ เลขานุการนายกเทศมนตรี รัตติกาล       แจ้ใจ 
6 นางสาวภุมรี       จี้อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ภุมรี       จี้อินทร์ 
7 นายเฉลิมพล       เตชะพี ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลิมพล       เตชะพี 
8 นางสาวพันธญาณี    ไชยแก้ว รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พันธญาณี    ไชยแก้ว 
9 นางสาวภาสินี     เจริญศักดิ์ รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิ์ฯ ภาสินี     เจริญศักดิ์ 

10 นายณัฐฆฤอัคร    พงธนันชวัฒนสร รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ณัฐฆฤอัคร   พงธนันชวัฒนสร 
11 นางสาวรจนา       กันทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รจนา       กันทะวงค์ 
12 นางสาววารี         ชัยศรี นักจัดการงานทั่วไป วารี         ชัยศรี 
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร   ศิริษะ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม
พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ขอแจ้งให้ทราบว่า วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ไม่สามารถร่วมประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2564  จำนวน 3 ท่าน คือ 
1. นายนิรันดร   จิตรา  รองประธานสภาเทศบาล ลากิจ   เนื่องจากหมอนัด 

ตรวจสุขภาพฯ 
2. นายยศ    ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ เนื่องจากติดภารกิจงานฌาปนกิจศพ 

บ้านป่าตัน  หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 
3. นายธวัตร   บุญมาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลากิจ เนื่องจากติดภารกิจงาน

ฌาปนกิจศพ บ้านป่าตัน ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

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 27 สงิหาคม 
2564 มีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร หากไม่มี ขอมติรับรองจาก
ทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน  8  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ  
   4.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายจำรัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ             (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564   
                              ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจง ครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  ตามท่ีเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  นายกเทศมนตรี และประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2542 นั้น 
 บัดนี้  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ 
เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ดังนั้น จึงเพ่ิมโครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ได้ทันท่วงที และ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญเลขาสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ / กฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
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นางสาวสายสมร  ศิริษะ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขาสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม

หรือ  การเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่น ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 22   เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว              
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู ้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั ้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั ้งแจ้งสภาท้องถิ ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้         
ได ้พ ิจารณาอนุม ัต ิร ่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) เพิ ่มเต ิม คร ั ้งท ี ่  3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในการประชุม 
ครั ้งที่1 /2564 ว ันพฤหัสบดีที ่  26 ส ิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 อาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 9 และ 10 นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องด่วน 
   5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   จำนวน 2 รายการ 
นายจำรัส  กันทะวัง       ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปี 
ประธานสภาฯ   ประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 2 รายการ  ผมจะขอให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง 
   ทีละรายการ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ  ได้ซักถาม ต่อไป 
พันตรีชนิทร    พุฒิเศรษฐ์ เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
นายกเทศมนตรี  ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้รับหนังสือจากผู้นำหมู่บ้าน ว่าทางหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน 
 ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ในบางพ้ืนหมู่บ้าน ผมจึงให้ทางรองไชยพร ฟูวงศ์สิทธิ์  และผอ. กองช่าง 

ออกไปสำรวจ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา รายละเอียด ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้
ให้รองไชยพร ฟูวงค์สิทธิ์  ได้ชี้แจงด้วยครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านรองไชยพร  ฟูวงค์สิทธิ์  ชี้แจงด้วย ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายไชยพร   ฟูวงค์สิทธิ์   เรียน ท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, ท่านนายกเทศมนตรี และ 
รองนายกเทศมนตรี  ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ  ตามท่ี ผม ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
 ให้ออกสำรวจที่ทางหมู่บ้านได้ทำหนังสือเข้ามา ร่วมกับผอ. กองช่าง และผู้นำหมู่บ้าน ตามที่ 
 ได้ออกไปสำรวจ ทางหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าสาธารณะใช้จริง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
 จึงเป็นที่มาของการขอให้ทางคณะผู้บริหารได้เสนอโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้กับ 
 หมู่บ้าน  จำนวน 5 จุด ดังต่อไปนี้ 
 
 
 



4 
 

 1. ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านห้วยส้ม (จุดที่ 1) หมู่ที่ 5    
ตำบลเหมืองจี้   อำเภอเมือง    จังหวัดลำพูน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

 2. ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านห้วยส้ม (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5    
ตำบลเหมืองจี้   อำเภอเมือง    จังหวัดลำพูน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

 3.ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านเหมืองจี้ (ซอยไก่มอเตอร์ 
 หมู่ที่ 8  ตำบลเหมืองจี้   อำเภอเมือง    จังหวัดลำพูน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

 4. ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านฝั่งหมิ่น (หน้าป่าช้า) หมู่ที่ 7 
     ตำบลเหมืองจี้   อำเภอเมือง    จังหวัดลำพูน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
 5. ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านเหมืองจี้หลวง (ไปปงชัย) 

หมู่ที่ 1  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง   จังหวัดลำพูน  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
 
นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถาม เพ่ิมเติม หรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอให้ทางรองไชยพร  ฟูวงค์สิทธิ์ ได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ  โอนตั้งเป็นรายการใหม่ รายการที่ 2 ต่อได้เลย ครับ 
นายไชยพร    ฟูวงค์สิทธิ์  เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี ตามท่ีทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้เสนอขออนุมัติอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง 

ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 จุด ไปแล้วนั้น  ทางเทศบาลตบลเหมืองจี้ 
จึงฃออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟสาธารณะ ขนาด 2 x  36 วัตต์ จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 
2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 50,000.- บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)  ตามแบบมาตรฐานของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพ่ือนำไปติดตั้งให้กับหมู่บ้านที่ได้ทำหนังสือมายังเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านฝั่งหมิ่น (หน้าป่าช้า) หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ 

  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 7,500.- บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
 2. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านห้วยส้ม (จุดที่ 1) หมู่ที่ 5  ตำบลเหมืองจี้ 

  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน  7,500.- บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
 3. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านห้วยส้ม (จุดที่ 2)  หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้   

  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  2,500.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
 4. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเหมืองจี้ใหม่ (ซอยไก่มอเตอร์) หมู่ที่ 8  

  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน  7,500.- บาท  
  (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

 5. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเหมืองจี้หลวง  หมู่ที่ 1  ตำบลเหมืองจี้   
  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน  10,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

 6. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านป่าตอง-หนองจาง หมู่ที่ 11   ตำบลเหมืองจี้  
   อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  2,500.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

 7. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเหมืองจี้ใหม่ (ซอยหลังวัด) หมู่ที่ 8    
  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  2,500.-บาท   
  (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
                8. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเหมืองจี้หลวง  (บ้านเหล่า-ป่าตัน)  หมู่ 1  
  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  2,500.- บาท  
  (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
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                9. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเหมืองจี้หลวง (บ้านเหล่า-ปงชัย หมู่ที่ 1  
  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500.- บาท  
   (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
               10. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเชตวัน หมู่ที่ 12   ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  
  จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

 11. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านป่าห้า (บ้านใหม่) หมู่ที่ 14 ตำบลเหมืองจี้   
 อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  2,500 บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

 
นายจำรัส   กันทะวัง ขอให้ทางเลขาสภาฯ  ได้ชี้แจง เพิ่มเติม ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาฯ ประชุมทุกท่าน คะ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ได้เสนอเรื่องด่วน ญัตติเรื่อง 
 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ 
 รายละเอียด  ดังนี้ 
   รายการที่ 1 
    โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานเคหะชุมชน   
   งานไฟฟ้าถนน   
   งบเงินอุดหนุน     
   ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

           - โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 จุด ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง  ดังนี้ 
   1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง เลขที่ มท 5308.4/ปซ.
39808  ลงวนัท่ี  25 สิงหาคม  2564  เรือ่ง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านห้วยส้ม (จุดที่ 1) หมู่ที่ 5  ตำบลเหมืองจี้   อำเภอเมือง    
จังหวัดลำพูน  เป็นเงิน 39,700.55 บาท (-สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าสตางค์-) 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

   2. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง เลขที่ มท 5308.4/ปซ.
39809  ลงวนัท่ี  25 สิงหาคม  2564  เรือ่ง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตำ่
และไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านห้วยส้ม (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5   ตำบลเหมืองจี้    อำเภอเมือง  
จังหวัดลำพูน   เป็นเงิน 28,365.38 บาท  (-สองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบ-
แปดสตางค์-)  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

3. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง เลขท่ี มท 5308.4/ปซ. 
39814 ลงวันที่  25 สิงหาคม  2564  เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านเหมืองจี้ใหม่ (ซอยไก่มอเตอร์) หมู่ที่ 8  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอ
เมือง  จังหวัดลำพูน  เป็นเงิน 44,015.53 บาท ( -สี่หมื่นสี่พันสิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์-)  
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
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   4. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง เลขที่ มท 5308.4/ปซ.
39815  ลงวนัท่ี  25 สิงหาคม  2564  เรือ่ง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตำ่
และไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านฝั่งหมิ่น   (หน้าป่าช้า)  หมู่ที่ 7  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  
จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 40,259.51 บาท (-สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์-)  

             (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
   5 หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง เลขที่ มท 5308.4/ปซ.
39827  ลงวนัท่ี  25 สิงหาคม  2564  เรือ่ง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตำ่
และไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านเหมืองจี้หลวง (ไปปงชัย) หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  
จังหวัดลำพูน  เป็นเงิน 21,637.30 บาท   (-สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบ-
สตางค-์)    (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

  รายการที่ 2 
  แผนงานเคหะชุมชน      
  งานไฟฟ้าถนน   
  งบลงทุน    
  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

  - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟสาธารณะ ขนาด 2 X 36 วัตต์ จำนวน 20 ชุด ๆ 
ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 50,000.- บาท (-ห้าหม่ืนบาทถ้วน-) ตามแบบมาตรฐาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อติดตั้งตามตามจุดต่าง ๆ  ดังนี้ 
1. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านฝั่งหมิ่น (หน้าป่าช้า) หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ 

  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน  7,500.- บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
2. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านห้วยส้ม (จุดที่ 1) หมู่ที่ 5  ตำบลเหมืองจี้ 

  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน  7,500.- บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
3. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านห้วยส้ม (จุดที่ 2)  หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้   

  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  2,500.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
4. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเหมืองจี้ใหม่ (ซอยไก่มอเตอร์) หมู่ที่ 8  

 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน  7,500.- บาท 
  (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

5. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเหมืองจี้หลวง  หมู่ที่ 1  ตำบลเหมืองจี้   
  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน  10,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

6. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านป่าตอง-หนองจาง หมู่ที่ 11   ตำบลเหมืองจี้  
   อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  2,500.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

7. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเหมืองจี้ใหม่ (ซอยหลังวัด) หมู่ที่ 8    
  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  2,500.-บาท   
  (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
               8. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเหมืองจี้หลวง  (บ้านเหล่า-ป่าตัน)  หมู่ 1  
  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  2,500.- บาท  
  (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
               9. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเหมืองจี้หลวง (บ้านเหล่า-ปงชัย หมู่ที่ 1  
               ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500.- บาท  
               (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
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  10. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเชตวัน หมู่ที่ 12   ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง   
  จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

               11. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านป่าห้า (บ้านใหม่) หมู่ที่ 14 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  
               จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  2,500 บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

               รวมเป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่ 223,979.-บาท  (-สองแสนสองหม่ืนสามพันเก้าร้อย- 
               เจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน-) 
   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน    
   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งบบุคลากร      
   ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงานฯลฯ 
     - ตั้งไว้           1,995,840.00 บาท    
         คงเหลือ            923,303.49 บาท   
         ขออนุมัติโอนลด  223,979.00 บาท   
       คงเหลือ   699,324.49 บาท 

 ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ข้อ 27  การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประกอบกับ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 
(8) เงินอุดหนุน มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน 
เทศบาลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการอนุมัติแล้ว 

นายจำรัส    กันทะวัง ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมตทิี่ประชุม ว่าท่านใด 
   เห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  
   2 รายการที่ทางนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ได้เสนอญัตติ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
   ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  
กันทะวัง 

นายจำรัส  กันทะวัง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ  ผมจะพักการประชุมชั่วคราว  
ประธานสภาฯ  เพ่ือรับประทานกลางวัน  
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจำรัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการ 
ประธานสภาฯ ทำงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  หรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
นางศรีเรือน  มาละแซม เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภา เขต 1 ทุกท่าน  ดิฉันขอสอบถามเรื่อง การขอขยายไฟฟ้าสาธารณะ หากมีงบประมาณคงเหลือ 
 ทางหมู่บ้านหมูเปิ้ง   อยากจะขอสนับสนุนให้ทางหมู่บ้านด้วย บางทีการสำรวจหรือแจ้ง 
 การดำเนินงานในพื้นที่ ส่วนมากทางสมาชิกสภาฯ จะไม่ค่อยได้รับทราบ จึงอยากจะแจ้ง 
 ผ่านประธานสภาฯ ให้ทางคณะผู้บริหาร หากมีการดำเนินทางหมู่บ้าน ในพื้นที่ที่มีสมาชิก 
 สภาฯ ควรจะแจ้งไปพร้อม ๆ กับ ผู้นำหมู่บ้าน ด้วย  หากประชาชนสอบถามจะได้ตอบได้ 
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นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ เรียน ท่านประธานสภา,  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   สำหรับผม  
สมาชิกสภา เขต 1 ขอสอบเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ซอย 2  ได้ทำเรื่องขอทำการซ่อมแซม 
   มาหลายเดือนแล้ว และทางช่างก็ได้ออกไปสำรวจ  แล้วเรื่องก็เงียบไป   ผมจึงขอให้ทาง 

คณะผู้บริหารได้รีบดำเนินการด้วย เนื ่องจากสภาพถนนนั้น  อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับ
ประชาชนได้ และก็เห็นด้วยกับ สท. ศรีเรือน  มาละแซม  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หากจะเข้าพื้นที่ เห็นควรแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วย ทุกครั้ง  เรื่องนี้เคยเสนอในที่ประชุม
ไปแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังเหมือนเดิม จึงอยากจะให้ทางคณะผู้บริหารได้แจ้งเป็นหนังสือมายัง
สมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ เหมือนกับผู้นำหมู่บ้าน ได้รับด้วย 

นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถาม เพ่ิมเติม อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
ประธานสภาฯ  ได้ตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้   ขี้แจงครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอไฟฟ้าสาธารณะ  เป็นอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่จะต้องดำเนินการ 

แก ้ ไขป ัญหาอย ู ่แล ้ว  ทางคณะผ ู ้บร ิหารย ินด ีท ี ่ จะให ้การช ่วยเหล ือตามนโยบาย                         
ที่ทางคณะผู้บริหารแถลงไว้ หากเป็นความต้องการของประชาชน และงบประมาณเพียงพอ 
หากทางหมู่บ้านใดจะขอไฟฟ้าสาธารณะ ขอให้ทำหนังสือเข้ามาได้ สำหรับการแจ้งการเข้า
พื้นที่ทางเทศบาลก็จะมีหนังสือไปยังผู้นำหมู่บ้าน ให้ประกาศเสียงตามสาย แต่ทางผู้นำอาจ
ไม่ได้ประกาศ ซึ่งปัญหานี้ ผมจะได้นำเข้าประชุมหัวหน้าส่วนให้รับทราบ  เพื่อให้เกิดการ
สมานฉันท์ระหว่างผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล ต่อไป  

นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถาม ผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภา สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  สมัยสามัญสมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปี ๒๕64 ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน ขอปิดการประชุม ครับ 
 
 
  
ปิดประชุมเวลา  15.00น.  

            ลงชื่อ        ผู้จดบันทึก 
                (นางสาวสายสมร   ศิริษะ) 
                         เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










