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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ที่ 1)  ประจำปี 2564 
วันศุกร์ ที่  29 เดือน  พฤศจิกายน  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 นางจิตตสุณัฐชา  พงธนัชภาคินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จิตตสุณัฐชา พงธนัชภาคินทร์ 
4 นายปริญญา     ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปริญญา    ศรีวิชัย 
5 นายรุ่งอรุณ      อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 รุ่งอรุณ    อุ่นนันกาศ 
6 นางศรีเรือน     มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ศรีเรือน  มาละแซม 
7 นายเจตน์       จันทร์ดวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เจตน์     จันทร์ดวง 
8 นายทองเหรียญ   ธุรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทองเหรียญ   ธุรี 
9 นายธวัตร      บุญมาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธวัตร    บุญมาทอง 

10 นายยศ       ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ยศ      ศรีวิชัย 
11 นายวัขรพงษ์     รินรา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วัชรพงษ์   รินรา 
12 นางอุตสาห์     ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุตสาห์   ยุปาระมี 
13 - เลขานุการสภาฯ - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 13  คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 พันตรีชนินทร    พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ชนินทร    พุฒิเศรษฐ์ 
2 นายไชยพร        ฟูวงค์สิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ไชยพร    ฟูวงค์สิทธิ์ 
3 นายวรกาญจน์    ธรรมตา รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 วรกาญจน์  ธรรมตา 
4 ดร.นริศ            มหาพรหมวัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นริศ    มหาพรหมวัน 
5 นางรัตติกาล       แจ้ใจ เลขานุการนายกเทศมนตรี รัตติกาล    แจ้ใจ 
6 นายธีระศักดิ์       จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ธีระศักดิ์   จันทร์ภิรมย์ 
7 นางสาวภุมรี       จี้อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ภุมรี       จี้อินทร์ 
8 นายเฉลิมพล      เตชะพี ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลิมพล    เตชะพี 
9 นายณัฐวุฒิ        หล่อธาน ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวุฒิ      หล่อธาน 

10 นางสาวพันธญาณี    ไชยแก้ว รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พันธญาณี    ไชยแก้ว 
11 นายปิยะ          พวงพันธ์ รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิ์ฯ ปิยะ      พวงพันธ์ 
12 นางสาวรจนา     กันทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รจนา   กันทะวงค์ 
13 นางสาววารี       ชัยศรี นักจัดการงานทั่วไป วารี      ชัยศรี 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อได้เวลาอันสมควร นายนิรันดร  จิตรา รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ตรวจ
รายชื่อผู้มาประชุมพบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาเทศบาล ได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้น และ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ,คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม

ประชุม ทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 
   พ.ศ. 2564  มีสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  ก่อนจะดำเนินการตามระเบียบวาระการ 

ประชุมสภาเทศบาล  จะขอดำเนินการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวก่อน เนื่องจาก
ขณะนี้เลขานุการสภาเทศบาลตำบเหมืองจี้ว่างลง  เนื่องจากเดิม นางสาวสายสมร  ศิริษะ  
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้โอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทากาศเหนือ  
เพ่ือให้การประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ในครั้งนี้ ดำเนินการไปอย่างถูกต้อง 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรคสอง “ในการประชุมสภาท้องถิ่น ถ้าไม่
มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบตัิ
หน้าที ่ ให้สภาท้องถิ ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุม
คราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธียกมือ 
 ข้อ 13 วรรคแรก  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 เมื ่อสภาท้องถิ ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 
 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่
จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในการประชุมครั้งนี้เป็นการชั่วคราว 
โปรดเสนอชื่อ ครับ 

นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภา เขต 1 นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์ 
   ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ปฏิบัติที่เลขานุการสภาเทศบาลเป็นการชั่วคราว 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภาฯ  1. นายวัชรพงษ์   รินรา    2.  นางศรีเรือน  มาละแซม 
   สมาชิกสภารับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญ 
   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา 
   ท่านผู้ใดเห็นสมควรให้ นายธีระศักดิ์   จันทร์ภิรมย์  ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
   ชั่วคราว โปรดยกมือขึ้น  
ที่ประชุม  ผู้เห็นชอบ  11 ท่าน  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล 
    เป็นอันว่า นายธีระศักดิ์   จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้รับเลือก 

เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว ขอเชิญ ท่านนายธีระศักดิ์   จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้   
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2564  
(เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2564) 

นายจำรัส  กันทะวัง       รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว พร้อม 
ประธานสภาฯ หนังสือเชิญประชุมโดยขอให้พิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 
 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2564  มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคำของท่าน 
 หรือไม่ โปรดเสนอ  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมประการใดแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม 
  ท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2 
 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2564  โปรดยกมือ 
มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 
 ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
-  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบ 
   4.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน 2564)  
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปเป็นวาระที่ 4 ข้อ 4.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  

ถึง กันยายน 2564)  
      ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจง  ด้วยครับ 

พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  

ตามประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี้  เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และข้อ 29 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล   และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น 

บัดนี ้ ผู ้บริหารเทศบาลตำบลเหมืองจี ้ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาล และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้แล้ว  

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน                  

ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
สำหรับรายละเอียดการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (พ.ศ. 2561 

– 2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน 
2564)   ผม จะขออนุญาตท่านประธานสภา ได้ให้นางสาวรจนา  กันทะวงค์  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เป็นผู้รายงาน ครับ 
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นางสาวรจนา  กันทะวงค์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และคณะผู้บริหาร  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน คะ ดิฉันขออธิบายรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2563 ถึงกันยายน 2564  ดังนี้ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) 
กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู ้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือ
ช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ตำบลเหมืองจี้ทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบลเหมืองจี้ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด 

ขั้นตอนการรายงานผล 
       ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ 
 
 
 

 

 

 
               อย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

รายงาน
ผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอ สภาท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล
เหมืองจี้ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 



 
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ลำดับที่ โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันธง บ้าน
ปงชัย หมู่ที่ 3  

350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยการเปลี่ยน
กระเบื้องปูพ้ืนห้องประชุม ชั้น 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
139 ตารางเมตร ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบล
เหมืองจี้   

0.00 96,000.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 

3 โคมไฟฟ้าแบบโคมถนนอลูมิเนียปั๊มรุ่นคอยาวการ
ไฟฟ้ารวมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 20X40 วัตต์ 
จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 2,500   

0.00 12,500.00  0.00 0.00 12,500.00  0.00 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน ในการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านฝั่ง
หมิ่น (หน้าป่าช้า) หมู่ที่ 7  

0.00 40,259.51 0.00 0.00 40,259.51 0.00 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน ในการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านห้วย
ส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน 
จำนวน 2 จุด (จุด 1)  
 
 
 
  

0.00 39,700.55 0.00 0.00 39,700.55 0.00 
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โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ลำดับที่ โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน ในการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านห้วย
ส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน 
จำนวน 2 จุด (จุด 2)  

0.00 28,365.38 0.00 0.00 28,365.38 0.00 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน ในการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้าน
เหมืองจี้หลวง (ไปปงชัย) หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองจี้  

0.00 21,637.30 0.00 0.00 21,637.30 0.00 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน ในการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้าน
เหมืองจี้ใหม่ (ซอยไก่มอเตอร์) หมู่ที่ 8 ตำบล
เหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน  

0.00 44,015.53 0.00 0.00 44,015.53 0.00 
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โครงการที่กำลังดำเนินการ 

ลำดับที่ โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างเวทีมาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการของ
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
19 เมตร สูง 1 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  

0.00 264,000.00 0.00 264,000.00 0.00 0.00 

2 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อาคารกว้าง 6 เมตร 
ยาว 15 เมตร พร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถกว้าง 
8.50 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้  

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

3 ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3.5 เมตร จำนวน 2 ห้อง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้   งบประมาณ  

0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น 
หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้  

0.00 30,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

5 เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรตี เริม่จากซอย 6 ทางไปป่าช้า
บ้านหมูเปิ้ง หมู่ 9 ตำบลเหมืองจี้ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 158  

0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากซอย 2 
บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 
รวมระยะทาง 231 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 693 ตารางเมตร  

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากซอย 9 
ถนนเลียบฝายน้ำล้น ถึงระยะทาง 230 เมตร บ้าน
กู่เส้า หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 230 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 690 
ตารางเมตร  

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านป่าตอง-หนองจาง หมู่ 
11 ไปบ้านฝายแป้น หมู่ 4 ตำบลเหมืองจี้ ถึง
ระยะทาง 310 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,240 ตรม.  

0.00 623,000.00 0.00 623,000.00 0.00 0.00 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านป่าตัน หมู่ที่ 10 ไป
บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 ถึงระยะทาง 175 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 
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ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายบ้านบวกมะกัง ถึง
ถนนทางหลวงแผ่นดินสายเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง 
(116)  บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  

0.00 98,000.00 0.00 98,000.00 0.00 0.00 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากถนนข้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ถึงระยะทาง 475 
เมตร บ้านเชตวัน หมู่ 12 ตำบลเหมืองจี้ ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,375 ตารางเมตร  

0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 

12 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเสงอาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์) เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้านป่าตอง
หลวง หมู่ที่ 13 

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

13 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านภายใน
ตำบลเหมืองจี้  

0.00 63,400.00 0.00 63,400.00 0.00 0.00 

14 เปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านเชตวัน 
หมู่ที่ 12 รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้   

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 
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โครงการที่กำลังดำเนินการ 

ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

15 เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 3 
รื่นจิต มาลาจร ถึงระยะทาง 270 เมตร บ้าน
เหมืองจี้ใหม่ หมู่ 8 ผิวจราจรกว้าง 3.25 เมตร ยาว 
270 เมตร หนา 0.05 เมตร  

0.00 335,000.00 0.00 335,000.00 0.00 0.00 

16 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่ม
จากถนนทางหลวงแผ่นดินสายเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่า
ซาง (116) ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เหมืองจี้ บ้านป่าห้า ถึงระยะทาง 232 เมตร หมู่ที่ 
14   

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 

17 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 1 ถึง
ระยะทาง 150 เมตร บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4 ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  

0.00 227,000.00 0.00 227,000.00 0.00 
 

18 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนน ซอย 6 
ถึงระยะทาง 150 เมตร บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1 
ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 525 ตาราง
เมตร  

0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 
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โครงการที่กำลังดำเนินการ 

ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 

19 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านเหมืองจี้หลวง เชื่อมบ้าน
ป่าตัน ถึงระยะทาง 130 เมตร หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 390 ตาราง
เมตร  

0.00 149,000.00 0.00 149,000.00 0.00  

20 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากเขต 6 ซอยข้างโรงแรม 89 
ถึงระยะทาง 232 เมตร บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 232 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 928 ตาราง
เมตร  

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 

21 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนซอย 1 ถึง
ระยะทาง 90 เมตร    บ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 270 ตาราง
เมตร 
  

0.00 103,000.00 0.00 103,000.00 0.00 
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โครงการที่กำลังดำเนินการ 

ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

22 จัดซื้อโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2 X 36 วัตต์ ตามแบบมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 20 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 50,000 บาทรายละเอียดการติดตั้งดังนี้ 
1. บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 (หน้าป่าช้า)  จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 7,500 
บาท 
2. บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 (จุด 1) จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 7,500 บาท 
3. บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 (จุด 2) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 
4. บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 (ซอยไก่มอเตอร์) จำนวน 3 ชุด เป็น
เงิน 7,500 บาท 
5. บ้านเหมืองจี้หลวง (ไปปงชัย) หมู่ที่ 1 จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 
10,000 บาท 
6. บ้านเป่าตอง-หนองจาง หมู่ที่ 11 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
 2,500 บาท 
7. บ้านเหมืองจี้ใหม่ (ซอยหลังวัด) หมู่ที่ 8 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
2,500 บาท 
8. บ้านเหมืองจี้หลวง (บ้านเหล่า-ป่าตัน) หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 2,500   
9. บ้านเหมืองจี้หลวง (บ้านเหล่า-ปงชัย) หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ชุด 
 เป็นเงิน 2,500  
 
 

0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 
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10. บ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท 
11. บ้านป่าห้า (บ้านใหม่) หมู่ที่ 14 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 
บาท 

            
 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ           

ลำ 
ดับที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

 เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ที่ 1
   

350,000.00 0.00 350,000.00 0.00  

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านฝายแป้น หมู่ที่ 4   307,000.00 0.00 307,000.00 0.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ลำ 
ดับที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล
เหมืองจี้ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (หมายเหตุตารางหน้าที่ 62 อยู่ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การศึกษาและกีฬา) 

28,500.00  

2 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองจี้  170,000.00  
รวม 198,500.00 
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งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ งบประมาณ 

1 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมบ้านกอลุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  

749,000.00 

2 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองจี้ เชื่อมบ้านแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแป้น 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ช่วง  

1,146,000.00 

รวมเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1,895,000.00 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว   
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบลเหมืองจี้
  

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

2 ส่งเสริมและฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชราภิบาล สืบสานวิถี
ล้านนา     ภูมิผญ๋าเหมืองจี้ 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

3 ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

4 โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลลำไย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
5 ศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

เหมืองจี้ 
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลหนองช้างคืนเพ่ือปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอเมืองลำพูน 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

2 โครงการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000.00 0.00 14,000.00 0.00 35,650.00 350.00 
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศบาลสงกรานต์ ฯลฯ 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,080.00 15,920.00 

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,891,600.00 0.00 0.00 0.00 17,892,800.00 998,000.00 
5 เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,048,000.00 0.00 0.00 0.00 5,563,000.00 485,000.00 
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000.00 0.00 0.00 0.00 226,500.00 13,500.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอเมืองลำพูน ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน  

14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 

2 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

3 จัดกิจกรรมวันอปพร. 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

4 อบรมทบทวนเพื่อเพ่ิมทักษะ ขีดความสามารถของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเหมืองจี้ 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

5 กิจกรรมวันสตรีสากล   5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

6 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบล
เหมืองจี้ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

7 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเหมืองจี้ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ)  

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

8 ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาคณุภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส   

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

9 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเหมืองจี้ 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 
10 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลเหมืองจี้ 

  
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

11 สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองจี้ 
  

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

12 สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว และเฝ้า
ระวังการกระทำรุนแรงและค้ามนุษย์   

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

13 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลเหมืองจี้ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

14 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลเหมืองจี้ 
  

15,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 1,000.00 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณีเข้ารุกขมูลกรรม   10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   100,000.00 0.00 63,400.00 0.00 0.00 36,600.00 

2 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 350,000.00 0.00 266,000.00 0.00 0.00 84,000.00 

3 จัดงานวันลอยกระทง   60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

4 จัดงานส่งเสริมสนับสนนุสภาวฒันธรรมตำบลเหมืองจี้ 
  

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

5 ฝีก ศึกษา และอบรมให้ความรูภู้มิปัญญาท้องถิ่น (การ
แกะสลักเทียน) ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
  

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

6 ฝึก ศึกษา และอบรมการแสดงพื้นบา้นให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน   

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 จ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบลเหมืองจี้ พร้อมจัดหา
ภาชนะสำหรับจัดเก็บขยะ 

600,000.00 1,788,000.00 0.00 199,000.00 2,189,000.00 0.00 

             
 
   



14 
 

โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 บริหารจัดการขยะในพ้ืนที่บริการของเทศบาลตำบล
เหมืองจี้  

1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 0.00 0.00 0.00 

2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข ป้องกัน 
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

3 กำจัดผักตบชวาภายในตำบลเหมืองจี้ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 632,550.00 0.00 175,000.00 0.00 456,570.00 980.00 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สนับสนุนนักเรียน อนุบาล - ประถมปี
ที ่6 ของโรงเรียน สพฐ. และเด็กเล็ก (ศูนย์ฯ) พ้ืนที่ตำบล
เหมืองจี้ 

840,000.00 0.00 0.00 146,885.42 781,388.68 58,611.32 

3 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน 
สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

1,400,000.00 90,000.00 0.00 0.00 1,486,440.00 3,560.00 

 

โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดับ 

ที่ 
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 0.00 100,000.0
0 

0.00 0.00 0.00 

2 พัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้างของศนูยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเหมือง
จี้ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

3 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนตำบลเหมืองจี้ 350,000.00 0.00 250,000.0
0 

0.00 0.00 100,000.00 

4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทตา่ง ๆ 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   

ลำดับที่ โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

40,000.00 6,800.00 0.00 0.00 46,800.00 0.00 

2 อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 280,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.0
0 

0.00 

3 อุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 
4 ค่าจัดซื้อวัสดุเพ่ือป้องกันโรคระบาด   70,000.00 62,000.00 0.00 0.00 132,000.0

0 
0.00 

 
โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   

ลำดับที่ โครงการ 
อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 50,000.00 0.00 50,000.0
0 

0.00 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารเทศ   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000.00 500,000.00 86,000.00 0.00 913,686.30 313.70 

2 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

โครงการที่ยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ   
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 จัดงานวันเทศบาล   10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 
40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้   

0.00 300,000.00 299,300.00 0.00 0.00 700.00 

4 โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 
5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 
6 โครงการรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
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ลำดับ

ที ่
โครงการ 

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

7 โครงการวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 
8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
9 ฝึกอบรมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 50,000.00 0.00 39,200.00 0.00 0.00 10,800.00 
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนา แผน

ชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการใน
กิจกรรมของเทศบาลในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  รับทราบ 
4.2  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2564  

นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเป็นวาระการประชุมที่ 4.2 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
 ประธานสภาเทศบาล      2570) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2564  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบล 

 เหมืองจี้  ครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  และผู้เข้าร่วมประชุม 

นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570 ) เมื ่อวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  16  กันยายน  2564  ไปแล้วนั้น 
ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายแผน  สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 /2564 ของเทศบาลตำบล
เหมืองจี้    เพื่อแก้ปัญหา และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการ  ตลอดจนเพื่ออำนวย
ความสะดวกและบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันสถานการณ์ปัจจุบัน  
เรียบร้อยแล้ว 

    กฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564 หมวด 4 การแก้ไขการเพิ่มเติม
หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย 

ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพ่ิมเติม  พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติม 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดังกล่าว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. หนังสือจังหวัดลำพูน ด่วนที่สุด ที่ลพ0023.3/ว6215 ลงวันที่ 16  เมษายน 2563 

และหนังสืออำเภอเมืองลำพูน ด่วนที่สุด ที่ลพ0023.6/ว1879 เรื่องยกเว้นการจัด
ประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดลำพูน 
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เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ในปัจจุบัน ตามหนังสือจังหวัดลำพูน และอำเภอเมืองลำพูน เรื่อง 
ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดลำพูน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  จึงขอ
ยกเว้นการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
ดังกล่าว 

นายจำรัส  กันทะวัง  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

     5.1 การคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ แทนตำแหน่งที่ว่างลง  
นายจำรัส   กันทะวัง  ด้วย นางสาวสายสมร  ศิริษะ ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้โอน(ย้าย) ไปดำรง 
ประธานสภาเทศบาล ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลว่างลง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 15 เมื ่อประธานสภาท้องถิ่น          
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภา
ท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (2) กรณีเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก เลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภา
ท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรก  นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง 

ข้อ 18  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึง
ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

ข้อ 13  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาบังคับโดยอนุโลม เมื่อสภา    
ท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจาก
ตำแหน่ง 

ข้อ 14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รัการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาล   ท่านผู้ใดเห็นสมควรเสนอ   ท่านใด 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  โปรดเสนอได้ 

นางอุตสาห์   ยุปาระมี เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ดิฉันนางอุตสาห์  ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต 2   ขอเสนอ นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ คะ 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอผู้รับรอง  2  ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 1. นายปริญญา    ศรีวิชัย  2.  นายวัชรพงษ์   รินรา 

    มีสมาชิกสภาเทศบาล  รับรองถูกต้อง 
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    มีท่านผู้ใดจะเสนอชื่อใครอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ ตามระเบียบ ข้อ 14 จึงถือว่า 
    นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 

ตำบลเหมืองจี้ 
ที่ประชุม  มีมติเลือก นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  เป็นเลขานุการ 

สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอแสดงความยินดี กับท่านธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ที่ได้คัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ซึ่งจะได้ประกาศแต่งตั้งท่านปลัด เป็นเลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้   และขอเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เหมืองจี้  ด้วยครับ  

นายธีระศักดิ์   จันทร์ภิรมย์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ทุกท่าน  ผมมีความรู้ยินดี และดีใจมากครับ ที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  

       ได้ไว้วางใจ ให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาล  ผมจะตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ 
      ขอขอบพระคุณมาก ครับ 

นายจำรัส   กันทะวัง ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมที่ 6  เรื่อง อื่น ๆ  ผมจะขอพักการประชุมชั่วคราว 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือพักรับประทานอาหารกลางวัน  ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมรับประทาน 

    อาหารร่วมกัน จะเริ่มประชุมช่วงบ่ายในเวลา 13.00 น.   
 

เวลา 12.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่อง อ่ืน ๆ 
 
นายจำรัส  กันทะวัง มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะสอบถามทางผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารงาน หรือ 
ประธานสภาเทศบาล โครงการใดที่ยังไม่ดำเนินงาน สามารถสอบถามได้ ครับ  ขอเชิญครับ 
นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ผมนายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 

    ตำบลเหมืองจี้ เขต 1  มีเรื่องท่ีจะสอบถาม และแจ้งให้ทราบ  
1. เรื่อง การสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้าน ที่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ออกสำรวจ 
ก่อนจะเข้าพ้ืนที่ก็ขอได้ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน และ สมาชิกสภา ในหมู่บ้านนั้นด้วย 
เนื่องจากที่ผ่านมาจะพบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ออกมาสำรวจแต่ไม่ได้แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านหรือ 
สมาชิกสภาทราบ ทำให้การแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านไม่ตรงจุด ทำให้เกิดปัญหาตามมา 
2. เรื่อง การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทั้ง 3 แห่ง ในฐานะที่เป็น 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยากจะสอบว่า ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความพร้อม
ที่จะเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือยัง 

นางศรีเรือน  มาละแซม เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , คณะผู้บริหาร ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ดิฉัน นางศรีเรือน  มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอสอบสอบนายกเทศมนตรี 

ผ่านท่านประธานสภาเทศบาล ว่าได้ส่งเรื่องขอซ่อมแซมถนนมายังเทศบาลตำบลเหมืองจี้   
ตั้งหลายฉบับ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาสำรวจแล้ว ก็เห็นว่าเงียบจึงอยากสอบถามว่าได้
ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และขอให้ได้ดำเนินการตามลำดับของหนังสือที่ส่งเรื่องไปก่อนด้วย
คะ 
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- เรื่องไฟกิง่ ก็ได้ส่งเรื่องหลายเดือนแล้ว ก็เงียบเหมือนกัน ก็ขอทราบความคืบหน้าการดำเนิน 
การแก้ไขต่อไป 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถามของท่าน สท. รุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ และ ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สท. ศรีเรือน  มาละแซม ด้วยครับ 
พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  กระผมขอตอบคำถามของท่าน สท. รุ ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  เรื ่องการได้รับความ

เสียหายที่ผ่านมาอาจล่าช้า แต่ทางผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ติดขัดตรงการประมาณการ
อยากจะให้มีการประมาณการและการสำรวจตรวจสอบทั้ง 14 หมู ่บ้าน ในช่วงนี ้ ได้มี
งบอุดหนุนเข้ามาทางกองช่างก็ต้องรีบดำเนินการส่งโครงการ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 
ธันวาคม 2564  ก็ต้องให้ความเห็นใจกับเจ้าหน้าที่กองช่างด้วย จึงทำให้การดำเนินงานงบ
ของเทศบาลล่าช้าทางเทศบาลได้เร่งโครงการงบเงินอุดหนุน ซึ ่งเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
พยายามที่จะส่งโครงการให้มากที่สุด เพ่ือขอรับการสนับสนุน  สำหรับงบลูกรังที่จะสนับสนุน
ให้ทางหมู่บ้านนั้นต้องดำเนินการจัดหางบประมาณก่อน ทางผู้บริหารจึงขอให้รออีกสักนิด
หนึ่ง ครับ 
- สำหรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทั้ง 3 แห่ง ผมจะขออนุญาต 
ให้รองวรกาญจน์  ธรรมตา  ได้เป็นผู้แจ้ง ครับ 

นายวรกาญจน์  ธรรมตา  เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน   สำหรับการเปิดศูนย์ 
รองนายกเทศมนตรี   พัฒนาเด็กเล็ก เบื้องต้น ได้สอบถามทางครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 3 แห่ง เกี่ยวกับการฉีด 

วัคซีน  สำหรับครูพัฒนาเด็กเล็ก ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 เข็ม  ส่วนของผู้ปกครองยังขาดอีก      
3  คน เนื่องจากอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หากผู้ปกครองยังไม่ได้ฉีดก็ยังไม่ต้องให้เด็กมาโรงเรียน 
และจะพยายามดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครับ 

นางศรีเรือน มาละแซม    ขอสอบถามเรื่องโคมไฟสาธารณะ  รองไชยพร ฟูวงศ์สิทธิ์  ได้ออกสำรวจไปถึงไหนแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และจะดำเนินการเมื่อไรคะ 
นายไชยพร  ฟูวงค์สิทธิ์ ส่วนของผมที่ออกไปตรวจสอบนั้น เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สำรวจเพื่อเก็บไว้ 
รองนายกเทศมนตรี เมื่องบประมาณของเทศบาลมี ก็สามารถจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน ขณะนี้สำรวจ 

ได้มา 5 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณแปดแสนกว่าบาท หากงบประมาณพร้อมก็จะได้ประสาน 
การไฟฟ้าให้ดำเนินการต่อไป 

พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์  สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้า ทางเทศบาลจะต้องทำเป็นเงินอุดหนุนให้กับทางการไฟฟ้า 
นายกเทศมนตรี  ต้องขออนุญาตกับผู้ว่าราชการจังหวัด หากไม่ได้อนุญาตก็ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงทำให้ 

    ไม่สามารถเร่งด่วนได้ ส่วนโคมไฟ หากจะติดตั้งเพ่ิม ก็ต้องจัดซื้อขออนุมัติจากสภา เนื่องจาก 
    เป็นครุภัณฑ์  แต่ถ้าจะเปลี่ยนแค่หลอดไฟ ก็สามารถทำเรื่องขอเทศบาลได้เลย จะได้ให้ช่าง 
    ออกสำรวจ และจะดำเนินการในส่วนที่จำเป็นต่อไป 

นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  ขอสอบถามเรื่องงบลูกรัง หากถนนที่ยังไม่ได้โอนให้เป็นที่สาธารณะเส้น บ้านบวกมะกัง หมู่4 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 เชื่อมบ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 จะสามารถสนับสนุนลูกรังได้หรือไม่ เพราะเส้นทางนี้ทางราษฎรได้ 

    ใช้ประโยชน์  แต่เจ้าของที่ไม่โอน จะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างครับ 
นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  ผมขอเล่าประสบการณ์ตอนที่ดำรงตำแหน่งอยู่เทศบาลบ้านแป้น ก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกัน 
เลขานุการสภาฯ  ทางเจ้าของที่ได้อนุญาตด้วยวาจาว่ายกท่ีดินให้ดำเนินการก่อสร้างถนนได้ แต่พอเจ้าของที่ดิน 

    เสียชีวิต ทำให้พื้นท่ีนี้เป็นของเจ้าของที่คนใหม่ และทางเจ้าของที่ดินคนใหม่ได้ยึดถือเป็น 
ของตัวเอง เมื ่อมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ ้น ทางเทศบาลบ้านแป้นก็ต้องยอม และต้องให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้งบประมาณกันไป จึงไม่เห็นด้วยที่จะให้ดำเนินการหากไม่มีการมอบให้เป็น
รายหลักอักษร 
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สท.ศรีเรือน มาละแซม    ขอสอบถาม เรื่องถนน เป็นถนนคอนกรีต มีน้ำท่วมขัง ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างไร และขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เพิ่มโคมไฟ จำนวน 2 จุด 
นายณัฐวุฒิ   หล่อธาน    ตามท่ี สท. ศรีเรือน  มาละแซม  ถนนซอย 3 ไปถึงวัดหมูเปิ้ง ถนนเส้นนี้ตรงกลางจะสูง  

           ผู้อำนวยการกองช่าง ถนนหลวงจะสูงกว่าถนนในซอย ตอนแรกคิดจะทำเป็นรางระบายน้ำ แต่ความน่าจะเป็นอาจ 
ทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน ขอให้เจ้าของที ่ดินสละพื ้นที ่น ิดหน่อย ก็จะได้ออกแบบและ              
ตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาได้ส่วนเรื่องโคมไฟ หากจะเพิ่มใหม่ก็ต้องเข้าสภาฯ หากจะ
ใช้งบซ่อมแซมก็สามารถทำได้เลย หากจะใช้อันเก่าแล้วมาเพ่ิมจุดให้ก็ทำได้ แต่อยากทราบว่า
มีพาดสายแล้วหรือยัง ก็จะแจ้งให้ช่างไฟฟ้าไปสำรวจอีกที ครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถาม เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิรันดร  จิตรา 1. เรื่องการขอขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตร  ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ทางหมู่บ้าน 
รองประธานสภาฯ ฝั่งหมิ่น และขอสอบถามเรื่องของนายประสิทธิ์  กิติวงค์ ที่จะมอบที่ดินให้นะครับ 

    2. เรื่องน้ำท่วมขัง บ้านป่าห้า หมู่ที่ 14 ได้ทำเรื่องเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล 
    3. เรื่อง ฝาปิด ตรงสถาบันการเงิน ชำรุด อาจเป็นอันตราย จะดำเนินซ่อมแซมเม่ือไรครับ 
    4. เรื่อง การลงลูกรัง ปีที่ผ่านมาลงไม่ตรงจุด หากจะออกมาสำรวจขอให้แจ้งผู้นำชุมชน 
        พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาลด้วย ขอฝากเจ้าหน้าที่ทราบด้วยครับ 
    5. ขอให้ทางผู้บริหารรีบดำเนินการสรรหาช่าง มาช่วยการทำงานของกองช่างด้วย เมื่อมี 
        งบกรมส่งเสริมเข้ามา แต่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอก็จะทำให้การทำล่าช้า 

สท.อุตสาห์  ยุปาระมี ทางหมู่บ้านเหมืองจี้ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการขยาย 
           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไฟฟ้า ถนนเส้น บ้านเหมืองจี้ใหม่ - บ้านแป้น เดิมแบบแปลนต้นทางจากเหมืองจี้ปลายทาง 

ไก่มอเตอร์ พอมาดำเนินการ จากบ้านแป้น ปลายทางเหมืองจี้ แต่ทางหมู่บ้านก็กลัวปัญหา
เกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟกิ่ง 3 จุด หากจะทำการซ่อมก็จะต้องขออนุญาตทางบ้านแป้นเพ่ือทำ
การปิดคัลเอาท์เกรงว่าจะมีปัญหายุ่งยากหรือไม่ หากค่าไฟฟ้าทางเทศบาลจะต้องเป็นผู้เสีย 
เพราะงบประมาณการขยายเขตเป็นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้   

พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  - เรื่อง น้ำท่วมบ้านพ่อเลี้ยงเหลี่ยม  สาเหตุเกิดจากไม่มีที่ระบายน้ำ ทางเจ้าของที่ได้ดำเนิน 
    นายเทศมนตรี ขุดและวางท่อเรียบร้อยแล้ว สำหรับเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าของบ้านเหมืองจี้ใหม่ ทาง 

การไฟฟ้าได้เป็นผู้ออกแบบเอง ทางเทศบาลไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ หากไฟฟ้าตกเราก็ต้องไป 
บอก ขอให้มีเหตุเกิดข้ึนก่อน เราค่อยแก้ไขปัญหากันต่อไป ส่วนเรื่องอ่ืน ผมจะขออนุญาต 
ท่านประธานสภาให้ทางรองวรกาญจน์ และรองไชยพร เป็นผู้ชี้แจงให้ทราบ ต่อไป 

รองวรกาญจน์ ธรรมตา ตามท่ีได้ประสานเรื่องบ่อการเกษตร ตอนนี้เข้าอยู่ในแผนปี 65  ทางกรมทรัพย์ได้แจ้งมาแล้ว 
รองนายกเทศมนตรี ว่าบรรจุไว้เรียบร้อยแล้ว คิดว่าคงไม่มีปัญหา เป็นหวงแต่เรื่องของที่ดินที่ไม่ได้โอนให้เป็นที่ 

สาธารณประโยชน์ ทางคณะกรรมการ ได้ประชุมปรับปรุงรูปแบบให้เอาเสาโทรศัพท์มาปักไว้ 
ในที่ดินของนายประสิทธิ์  กิติวงค์ ของกรมทรัพย์ไม่ต้องโอน ราคาที่ดินเท่าไหร่ ก็ค่อยให้
จัดเก็บกับสมาชิกเมื่อครบก็โอนให้กับเทศบาล ต่อไป 

รองไชยพร  ฟูวงศ์สิทธิ์ - เรื่องเจ้าหน้าที่ของกองช่าง ไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างจัดสรร อีก 2 ตำแหน่ง เพื่อมาช่วย 
รองนายกเทศมนตรี งานของกองช่าง 

    - เรื่อง ฝาปิดถนน ตรงสถาบันการเงิน ของบ้านเชตวัน  ได้ประสานกับผู้รับเหมาให้ทำฝาปิด 
เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ยกไปใส่ให้ ครับ 
- ขอแจ้งการตัดไม้ จะตัดทุกวันศุกร์ เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับกองช่าง ช่วยกันดำเนินการ 
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นายเจตน์  จันทร์ดวง - เรื่อง การปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการ บ้านเหมืองจี้หลวง ที่ได้งบประมาณจาก พมจ. 
           สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 งบประมาณสี่หมื่น ทำให้การก่อสร้างไม่เสร็จ ทรายเยอะเกิน ทำให้ขาดส่วนอื่นของ 

ตัวสอบถามเรื่อง การขอใช้รถราง ทางราษฎรในหมู่บ้านอยากทราบว่าหากจะขอมาบริการ
งานต่าง ๆ ของ หมู่บ้าน ได้หรือไม ่

นายยศ   ศรีวิชัย  ตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้นำเอกสารจ่ายขาดเงิน   อยู่ในมือของท่านสมาชิก เห็นชัดเจนคือการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จ่ายเงินสะสม มีโครงการได้ดำเนินการไปหมดแล้ว โครงการโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

ระหว่างอยู่ดำเนินการ ผมข้องใจโครงการที่ตั้งเป็นรายการใหม่โดยความเห็นชอบของสภา  
ปี 64 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการเสริมผิวลาดยาง บ้าน
ป่าตึง ซอยโรงแรม 89 และ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. บ้านฝั่งหมิ่น เตรียมทำสัญญา 
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถของเทศบาล และโครงการก่อสร้างเวทีของเทศบาล  เป็น
เงินเหลือจ่าย ทางสภาก็ให้ความเห็นชอบไปแล้ว 24 โครงการ เมื่อวันที ่ 27 กันยายน 
2564 ทางผู้บริหารว่าจะรีบดำเนินการไม่ทราบว่าติดขัดอะไร จะครบไตรมาสที่ 1 จะทำ
เมื่อไร อยากทราบว่าทำสัญญาไปแล้วกี่โครงการ ทำไปแล้วกี่โครงการ เหลือกี่โครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ  ขอฝ่ายบริหารชี้แจงให้ทราบด้วยครับ 

นิรันดร  จิตรา  ขอทราบเรื่อง เงินเหลือจ่าย โครงการถนนเส้นข้างเทศบาล ไม่เห็นมีในเอกสาร 
รองประธานสภา 
พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์  เรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการ งบจาก พมจ. งบสูงสุด สี่หมื่นบาท กองช่างไป
นายกเทศมนตรี  ประมาณการ คงไม่ครบสมบูรณ์แบบ คนในชุมชนต้องร่วมด้วยช่วยกันเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาด  

ผมจะให้กองช่างที่ไปประมาณการได้อธิบายเพ่ิมเติม 
- สำหรับเรื่องรถราง ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ไม่สามารถจะนำมาให้บริการกับประชาชน
ได ้ เนื่องจากรถราง เป็นรถประกอบ ที่ไม่ถูกกฎหมาย คนขับรถก็ไม่มีใบขับขี่ วัตถุประสงค์ที่
ซื้อกันมาเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว หากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น จะทำให้ผู้ที่อนุญาตต้องรับผิดชอบ 
ส่วนราคาการจัดซื้อรถ ไม่เหมือนกันระหว่างเอกชนกับราชการ ราคาจะต่างกันมาก ทาง
ราชการจะซื้อตามราคามาตรฐานของทางราชการ  
- ส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง คงต้องให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 65 นี้แน่นอน ทางกองช่าง 
และทางเจ้าหน้าที่พัสดุ จะประสานกันดำเนินงาน หลังจากนี้จะให้ดำเนินการก่อสร้างหาก
เป็นถนน จะดำเนินการได้เร็วกว่า แต่ถ้าเป็นก่อสร้างอย่างอื่น ทางช่างต้องออกไปคุมงาน
ตลอดทำให้เกิดความล่าช้า  หากโครงการไหนเร่งด่วน ก็จะรีบดำเนินการต่อไป งบประมาณ
พร้อมอยู่แล้ว  
- สท.นิรันดร์ จิตรา สอบถามเรื่องโครงการข้างสำนักงานเทศบาล นั้น หายไปไหนนั้น ผมก็ไม่
ทราบได้  

นายยศ  ศรีวิชัย  - อยากจะให้ทางผู้บริหาร ให้รีบดำเนินการก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินคงเหลือ เมื่อมีใน 
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และงบประมาณก็มีแล้ว ไม่ต้องดูว่าโครงการไหนสำคัญ เพราะ 

พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์ - เมื่อทางสภาเห็นชอบให้ทางผู้บริหารดำเนินการ ก็จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่ด้วย 
นายกเทศมนตรี เงื่อนไขบางอย่าง อาจทำไม่แล้วเสร็จในปี 65 แต่เราก็สามารถดำเนินการกันเงินไว้ได้อีก      

2 ปี อย่างที่ชี้แจงไปแล้วว่าเราต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างอย่างรัดกุม หากได้ผู้รับจ้างแล้วก็
จะให้รีบดำเนินการทันที  สำหรับบ้านผู้พิการนั้น ที่ยังไม่มีเสา ก็จะให้ช่างได้ชี้แจง ต่อไปครับ 

นายณัฐวุฒิ  หล่อธาน ในกรณี บ้านผู้พิการไม่มีเสา  เป็นโครงการเก่าของ ผอ. ช่างคนเก่า ผมได้สอบถามไปยัง 
        ผู้อำนวยการกองช่าง กองสวัสดิ์ฯ เบื้องต้นได้งบไม่เกินสี่หมื่นบาท มีส่วนที่ต้องถูกตัดออก ประสานงานกับเจ้าของ

บ้าน ประมาณราคาเกินจากนั้น ต้องตัดออก คือเสา  เรื่องราคาวัสดุจัดซื้อมานี้มาจากไหน 
จากพาณิชย์จังหวัดที่เราประมาณราคา ไม่สามารถอิงราคาจากตลาดได้ 
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นายเจตน์ จันทร์ดวง  - เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคาร วัสดุ เช่นไม้ กระเบื้อง ทราย 2 ลำ แต่หิน 3 ลำ 
         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   มันเยอะไปเท่านั้นเอง ช่างอาจคำนวณผิดพลาดหรือเปล่า 

        นายณัฐวุฒิ  หล่อธาน  - ในเรื่องของพัสดุ ปูน ทราย หิน ไม่ได้คิดเกิน แต่ตามการคำนวณ ต้องปูน 1 ทราย  
                ผอ. กองช่าง หินต้องเยอะกว่าทรายอยู่แล้ว ชาวบ้านคิดว่าทรายต้องน้อยกว่าหินถึงจะขนเข้ากัน

ได ้
นางศรีเรือน มาละแซม - เรื่องการขุดลอก ลำน้ำทา ลำเหมือนไส้ไก่ ทำหนังสือเข้ามาแล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ดำเนินการ ตอบปัญหากับชาวบ้านไม่ได้ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์   - เป็นคำถามที่ดีมาก เป็นความตั้งใจและได้บอกชาวบ้านตอนหาเสียงการเลือกตั้ง       
นายกเทศมนตรี   อยากจะทำเป็นเรื่อง ๆ ไป ท่านปลัดคนเดิม อยากจะให้ทำเป็นภาพรวมทั้งตำบล  

ช่างก็ต้องออกไปสำรวจตรวจสอบความกว้าง ความยาว ใช้งบไปเท่าไร ที่ไม่ได้ทำ 
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ งบในเทศบัญญัติก็ไม่ทำ ส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
ก็เร่งให้ดำเนินการ ทางกองช่างได้ประมาณเรียบร้อยแล้วใช้งบประมาณแสนห้า    
จะดำเนินการอยู่แล้ว แต่ฝนก็ตกลงมาพอดี ก็ทำไม่ได้อีก จึงพักไว้ก่อน หากทำไว้
ครึ ่งๆกลาง คณะกรรมการตรวจสอบไม่กล้าตรวจรับ จึงขอพักไว้ก ่อน เรื ่อง
งบประมาณก็คงใช้ไม่มาก คงได้ทำแน่นอน ขอฝากโครงการระบบประปาขนาดใหญ่ 
ของเหมืองจี้หลวง งบประมาณสองล้านห้า ณ วันนี้เทศบาลได้งบ ประกาศหาผู้
รับจ้างก็ไม่ได้ เพราะราคามันเพิ่มขึ้นอีก  เทศบาลจะพยายามประกาศหาให้ได้ หาก
มีผู้สนใจ แต่ราคาต่างกันตั้งห้าแสนบาท หากศักยภาพไม่เพียงพอ ไม่มีใครจะสนใจ 
น่าเสียดาย งบก็ต้องตกไป  ถามคณะกรรมการว่ามีเงินงบสมทบหรือไม่  หากไม่มีก็
เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข  จึงขอแจ้งให้ทราบ  ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการคลังได้ชี้แจง 
ว่าจะมีวิธีใดช่วยได้บ้าง 

นายเฉลิมพล  เตชะพี  - งบประมาณตัวนี้ ไม่สามารถสมทบได้ครับ ก็ต้องประกาศหาผู้รับจ้างอีกครั้ง และ 
           ผู้อำนวยการกองคลัง  จะส่งใหก้ว้างกว่านี้อีกรอบหนึ่งครับ ก่อนสิ้นปีนี้แน่นอน ครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง  ได้สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ครับ  หาก 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มี   ผมจะขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 

ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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