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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ที่ 1)  ประจำปี 2564 
วันจันทร์ที่  27  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 

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

ผู้มาประชุม  13  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 นายธีระศักดิ์     จันทร์ภิรมย์ เลขานุการสภาฯ ธีระศักดิ์   จันทร์ภิรมย์ 

 
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 

 
 

 
 



3 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เมื่อได้เวลาอันสมควร นายนิรันดร  จิตรา รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ตรวจ
รายชื่อผู้มาประชุมพบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาเทศบาล ได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้น และ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)  ประจำป ี 
พ.ศ. 2564  (เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน  2564 ) 

นายจำรัส  กันทะวัง       รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว พร้อม 
ประธานสภาฯ หนังสือเชิญประชุมโดยขอให้พิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) 

ประจำปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน  2564  มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติม
ถ้อยคำของท่านหรือไม่ โปรดเสนอ  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมประการใดแล้ว ผมจะขอมติที่
ประชุมท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 3    
(ครั้งที่ 1)  ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน  2564  โปรดยกมือ 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 
 ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
นายจำรัส   กันทะวัง กระผม ได้รับเสนอญัตติกระทู้ถาม จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 3 ท่าน คือ 
ประธานสภาเทศบาล 1. นางศรีเรือน  มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   2. นายยศ   ศรีวิชัย สมาชิก 
   สภาเทศบาล เขต 2 และ นางอุตสาห์  ยุปาระมี สมาชิกสภาเขต 2  

 ลำดับแรกกระผมจะขอให้นางศรีเรือน  มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ได้เสนอ 
เรื่องกระทู้ถามขอเชิญ ครับ 

นางศรีเรือน  มาละแซม เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และผู้เข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางศรีเรือน มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต1  

ขอเสนอญัตติกระทู ้ถามเรื ่อง ขอสนับสนุนเครื ่องจักรกลเพื ่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั ่วคราว     
พร้อมพาสติกกันซึม ที่ผ่านมา  หมู่ 5  บ้านห้วยส้ม,  หมู่ 7  บ้านฝั่งหมิ่น, หมู่ 9 บ้านหมูเปิ้ง 
หมู่ 13 บ้านป่าตองหลวง จะเกิดปัญหาภัยแล้ง ทุก ๆ ปี ก็จะทำการกั้นน้ำไว้ก่อน และทำการ 
ขุดลอกเพื่อใช้น้ำต่อไป เหตุเกิดปัญหาจากปีที่ผ่านเกิดปัญหาภัยแล้งมาก ก็ได้ทำหนังสือมายัง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เป็นเวลานานแล้ว และได้ติดตามมาตลอด ทางกองช่างแจ้งว่าได้
ประสานไปยังกรมเจ้าท่าแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ จนเวลาก็ลวงเลยมาจนถึงฤดูฝน จึงไม่ได้
ดำเนินการ ขอให้ท่านนายกได้เห็นความสำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยด้วยคะ ในปีนี้จึงฝาก
ท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีว่าจะดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราวได้
เมื่อไร และจะทำอยู่หรือไม่ ไมอ่ยากให้ปล่อยให้เป็นเหมือนปีที่ผ่านมา  

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ตอบกระทู้ถามด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ผม พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ขอตอบกระทู้ถามของท่าน 

สท. ศรีเรือน   มาละแซม   เรื่องการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราวฯ ว่าในปีนี้จะมีการวางแผน
และจะเริ่มดำเนินได้เมื่อไร เป็นคำถามที่ดีมากในส่วนตัวแล้วก็ให้ความสำคัญ ไม่ได้นิ่งนอนใจ
แต่อย่างใด ปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงการเลือกตั้งกว่าจะแถลงนโยบายแล้วเสร็จ จะสั่งการช่วงนั้น
เป็นช่วงสูญญากาศ ปลัด (คนเดิม) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี แต่ไม่ได้ขับเคลื่อนอย่าง
จริงจัง จนถึงช่วงของฤดูฝนพอดี ถ้าจะถามว่าปีนี้จะดำเนินการหรือไม่ ยังคงจะดำเนินการอยู่
ครับ คงประมาณเดือนมกราคมควบคู่กับงบประมาณที่ยังคงค้าง ไม่ว่าจะงบประมาณโอนตั้ง
เป็นรายการใหม่ ปี 64 /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 66 และโครงการเศรษฐกิจฐานราก เราต้อง
หางบประมาณจากหน่วยราชการอ่ืนด้วย  จึงทำให้กองช่างไม่สามารถที่จะดำเนินการโครงการ
อื ่นได้ แต่ปัญหาภัยแล้งทางผู ้บริหารมีวิธีแก้ไขปัญหาแบบไหน อย่างไร ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ ได้ให้ ผอ. กองช่าง ได้เป็นผู้ชี้แจง  

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจง ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
นายธีระศักดิ ์ จันทร์ภิรมย์  เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัด /เลขานุการสภาฯ ทุกท่าน ผม นายธีระศักดิ ์  จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี ้ ตอนแรกผมว่าจะ

ดำเนินการเมื่อไร หนังสือได้ส่งเข้าแล้วหรือยัง เมื่อหนังสือได้ส่งมาครบแล้ว ก็ได้สั่งการให้     
กองช่างได้ดำเนินการ ในปีที่ผ่านมาการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ จะต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่ า
ลักษณะการก่อสร้างแบบถาวร ทำให้ทางคณะกรรมการตรวจรับลำบากใจ เนื่องจากต้อง    
ตรวจรับขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง หาก สตง. ขอตรวจสอบ แต่ทำนบกั้นน้ำพังไป
แล้ว ผู้ตรวจรับจะทำอย่างไร  แต่ถ้าเราทำแบบจัดซื้อวัสดุ และใช้แรงงานของราษฎรสมทบ   
จุดไหนที่ใช้แรงงานคนไม่ได้ ก็จ้างเหมาเครื่องจักรกล เป็นรายวัน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก็ไม่ต้องขออนุญาตแล้ว ในเบื้องต้น ได้ปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชน เมื่อครั้งประชุม
หัวหน้าส่วนราชการไปแล้วคงต้องรีบดำเนินการในช่วงนี้ เพื่อให้ประชาชนที่มีบ่อน้ำตื้นได้เก็บ
ชลอน้ำใต้ดินถึงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน คงไม่ต้องเป็นหวง เพราะทาง ผอ. กองช่างได้
รับทราบ และต้องรีบดำเนินการ โดยท่านนายกเทศมนตรี ได้สั ่งการไปแล้ว คงอยู่ระหว่าง
ประมาณการค่าก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ และใช้แรงงานราษฎรสมทบ เบื้องต้นขอรายงาน 
ให้ทางประธานสภา ,สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหาร ทุกท่านได้รับทราบ ด้วยครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอขอบคุณ ท่านปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 98 เมื่อผู้บริหารได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ 

ถามมีสิทธิซักถามได้อีกสามครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคำตอบยังไม่หมดประเด็น       
ที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

การซักถามนั้น  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จำเป็นแต่
ต้องไม่เป็นการอภิปราย 

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผย
เพราะเก่ียวกับประโยชน์สำคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้ง
ให้สภาท้องถิ่นทราบทรายในวันกำหนดเวลาตามข้อ 95 

 
 
 
 



5 
นายจำรัส  กันทะวัง ท่าน สท. ศรีเรือน  มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีอะไรซักถามเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางศรีเรือน  มาละแซม   เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทุกท่าน ค่ะ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงว่าจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2565  

จะทันงบหรือไม่การวางแผนของกองช่าง น้ำเริ่มลดลงเรื่อย ๆ ประมาณการของช่างจะใช้เวลา 
กี่วัน และในเดือนมกราคมจะทันได้ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ หรือไม่ 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ได้ชี้แจง  ครับ 
ประธานสภาฯ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ครับ  กระผมขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่ห่วงใยในเรื่องนี้  ผมก็อยากให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนมกราคม  เป็นนโยบายที่ผมสั่งการ เรื่องการประมาณไม่น่าจะใช้เวลามาก สักอาทิตย์     
ก็คงเสร็จ สำรวจก็ใช้เวลาเพียงวันเดียว ผมรับปากว่าจะพยายามดำเนินการให้ได้เกือบทุก
หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้วภายในเดือน มกราคม นี้แน่นอน คงไม่มีปัญหาแน่นอน และ
ผมก็จะได้ติดตาม หากสมาชิกท่านใดจะออกสำรวจด้วย ก็ขอเชิญครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง ท่าน สท. ศรีเรือน  มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีอะไรซักถามเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางศรีเรือน  มาละแซม เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทุกท่าน  ดิฉันขอสอบถามเพ่ิมเติม ว่าไม่ใช่จะดำเนินการในช่วงปลายเดือนมกราคมนะคะ 
   เพราะช่วงดังกล่าว คงต้องทำการขุดลอกลำเหมืองแล้วละคะ เพราะมันจำเป็นจริง ๆ น้ำไม่ 

หยุดอยู่ที่เดิม ขอฝากท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี ด้วยค่ะ 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ได้ชี้แจง  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี  ทุกท่าน  ผมคิดว่าหากระบบชลประทานที่จะสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน หากน้ำมา 
   จะทำการปิดประตู เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ และจะทำการปล่อยเป็นบางครั้ง เหมือนของบ้านกู่เส้า 
   คงจะแก้ไขปัญหาได้ ผมหวังว่าคงจะเป็นเช่นนั้น 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอฝากให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้พิจารณา และช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้ง ให้กับประชาชน 
ประธานสภาเทศบาล ด้วย นะครับ 
   ต่อไป จะเป็นการเสนอญัตติกระทู้ถาม ของ สท. ยศ   ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
   เหมืองจี้ เขต 2  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการกำจัดวัชพืชในลำน้ำเหมืองจี้ 
   ขอเชิญ สท. ยศ  ศรีวิชัย  ครับ 
นายยศ  ศรีวิชัย  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2  ทุกท่าน  กระผม นายยศ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบเหมืองจี้ เขต 2 ขอกระทู้ 
   ถาม เรื่อง ขุดลอกวัชพืชภายในลำเหมืองในพ้ืนที่ตำบลเหมืองจี้ ตามนโยบายที่ท่านนายก  

เทศมนตรีได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง  2 เขต  ได้สำรวจ  และช่วงนั้นได้ติดเข้าสู่ฤดูฝน 
ขณะนี้ก็ล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้ว ผมจึงขอฝากถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง 
ท่านนายกเทศมนตรี ว่าจะดำเนินการได้เม่ือไร และจะทำอย่างไร  ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่าน นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ  
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พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี  ทุกท่าน  ผมต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาลำเหมือง เราไม่ได้ขุดใหม่ เพียงแต่ 

เราจะทำการปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะ จะเป็นการปรับปรุงเพราะลำเหมืองเรามีอยู่แล้ว 
ข้อมูลก็เหมือนเดิม เพียงแต่กองช่างปรับปรุงราคาให้เป็นปัจจุบัน รีบหาผู้ประกอบการมาทำ
การขุดลอกโดยเร็ว ถ้าล่าช้าไปทำไม่ทัน คณะกรรมการตรวจรับไม่ทัน เบิกเงินไม่ได้ ที่ผ่านมา
จำเป็นต้องยุติก่อนเพราะน้ำมาเร็ว ในปีนี้ผมตั้งใจจะให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาแน่นอน 
ผมขอรับปาก ผมได้สั่งการให้ ท่านปลัด, ผอ.ช่าง ,ผอ.คลัง ให้รีบดำเนินการ และจะคอยติดตาม 
เพ่ือท่านสมาชิกสภาได้สบายใจ 

นายจำรัส  กันทะวัง ท่าน สท. ยศ  ศรีวิชัย  มีเรื่องที่จะสอบถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายยศ   ศรีวิชัย  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทุกท่าน ผมได้ฟังคำชี้แจง ของ ท่านนายกเทศมนตรี ก็ชื่นใจขึ้นบาง ในการบริการสาธารณะ 

 นี้ก็เข้าไตรมาสที่ 2 แล้ว หากไม่รีบดำเนินการก็จะมีปัญหา จึงอยากให้แล้วเสร็จในไตรมาส 
ที่ 2 เพราะข้อมูลอยู่ในมือท่านแล้ว หากไม่รีบดำเนินการจะเข้าสู่ฤดูฝนอีก ขอฝากด้วยครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเป็น การเสนอกระทู้ถาม ของ สท. อุตสาห์  ยุปาระมี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ประธานสภาเทศบาล เขต 2  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน 14 หมู่บ้านตำบลเหมืองจี้ 
   ขอเชิญ ครับ 
นางอุตสาห์  ยุปาระมี เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทสบาลเขต 2  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุตสาห์  ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 2 ขอกระทู้ถาม 

เรื่อง งบซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน 14 หมู่บ้าน ตำบลเหมืองจี้  สืบเนื่องจากท่ีผ่านมาได้ทำ
หนังสือมายังเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ลูกรัง เพื่อทำการซ่อมแซมถนน 
สายทางที่ไม่เชื่อมแต่เป็นถนนที่ตำบลเหมืองจี้ , ตำบลบ้านแป้น และตำบลหนองหนาม        
ซึ่งถนนสายดังกล่าวได้มีราษฎรของตำบลเหมืองจี้ ใช้สัญจรไปมา เบื้องต้นทางคณะผู้บริหาร 
ได้ออกไปสำรวจแล้ว และช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เรื่องดังกล่าวเงียบไป และในวันนี้ 
ดิฉันจึงขอเสนอกระทู้ถามท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
ดังนี้ 
1. ขอคำชี้แจงจากผู้บริหารสาเหตุที่ไม่ได้รับความอนุเคราะห์ลูกรังซ่อมแซมถนน ของหมู่ 8 
2. งบซ่อมแซมถนนจะได้รับการจัดสรรหรือไป และจะทำดำเนินการเมื่อไหร่  
3. ทางสมาชิกสภาเทศบาล ได้ทำหนังสือของบลูกรังซ่อมแซมถนน ให้ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

จึงอยากจะถามว่างบประมาณดังกล่าว มีหรือไม่ และจะได้การจัดสรรหรือไม่อย่างไร 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายกเทศมนตรี   ทุกท่าน  เป็นคำถามที่ดีมาก  ตามหัวข้อเป็นโครงการต้องเร่งดำเนินการเหมือนกัน สำหรับ 
   งบจัดซื้อลูกรัง ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัต ิซึ่งในภาพรวมต้องสำรวจความเสียหายก่อน เพ่ือแก้ไข 
   ปัญหากันต่อไป ภายในเดือน มกราคม - มีนาคม ก่อนจะถึงฤดูฝน  เรื่องงบก็ต้องโอนตั้งเป็น 
   รายการใหม่ และต้องโอนงบอ่ืนมาเพ่ิมมันจึงเกิดปัญหาการซ่อมบำรุง เพราะงบประมาณไม่ 

เพียงพอ  แต่ผมก็รับปาก ทั้ง 3 เรื่องจะทำให้รวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน ต่อไป 
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นายจำรัส  กันทะวัง ท่าน สท. อุตสาห์   ยุปาระมี  มีเรื่องท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางอุตสาห์  ยุปาระมี เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทสบาลเขต 2  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุตสาห์  ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 2 ขอฝาก 
   เรื่องถนนของหมู่ 10 บ้านป่าตัน ซอย 2 ด้วยค่ะ เพราะถนนชำรุดยังไม่ได้รับแก้ไข 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  ปัญหาทุกปัญหา ผมรับจะแก้ไขปัญหา เมื่อก่อนผมเคยใช้จ่ายขาดเงินสะสมมาทำการจัดซื้อ 
นายกเทศมนตรีลูกรัง เพื ่อแก้ไขปัญหาให้กับทุกหมู ่บ้าน แต่ครั ้งนี ้ผมต้องปรึกษากับท่านปลัดก่อนว่าสามารถ          

ใช้งบจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ มีกฎหมายรองรับไหม ถ้าได้ก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที 
งบประมาณที่ตั ้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
น่าจะไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาทั้ง 14 หมู่บ้าน ไม่ได้นิ่งนอนใจ และขอให้เชื่อมั่นว่าได้การ
แก้ไขปัญหาเรื่องซ่อมแซมถนนลูกรัง แน่นอน 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่าน ธีระศักดิ์   จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ  ทุกท่าน ตามที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเรื่องลูกรัง ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้ 
    ชี้แจงไปแล้ว ถ้าเป็นลักษณะซ่อมแซมเป็นแห่งๆ ก็สามารถใช้งบค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

หากหมู่บ้านใดเดือดร้อนก็ให้ทำหนังสือเข้ามาเทศบาล ก็จะได้สั่งการให้กองช่างออกสำรวจ    
ว่าจะต้องใช้วัสดุลูกรังเท่าไร แต่ถ้าต้องแก้ไขปัญหาทั้งสาย ก็ต้องทำเป็นโครงการและต้อง      
ขออนุญาตสภาอนุมัติ ส่วนการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ก็ต้องไปดูอำนาจหน้าที่ของเทศบาล       
ว่าสามารถทำได้หรือไม่ และได้อยู่ในแผนพัฒนาตำบล ,สร้างรายได้ และต้องแก้ไขให้ประชาชน
ไปด้วย เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ผมจะขอปรึกษาหารือกับท่าน
นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการกองคลัง ,ผู ้อำนวยการกองช่าง ก่อนหากได้ข้อสรุปแล้ว      
ผมจะนำเรียนให้ทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบ 
   4.1 รายงานแสงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ 
   ต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปเป็นวาระที่ 4 ข้อ 4.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจง  ด้วยครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์   
นายกเทศมนตรี  

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
    ท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
    และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

 ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้   
เมื ่อวันอาทิตย์ที ่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2564   และจากผลการเลือกตั ้ง ปรากฏว่า
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้กระผม พ.ต. ชนินทร      
พุฒิเศรษฐ์ เป็นผู้บริหารงานเทศบาล ในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ นั้น 
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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พุทธศักราช 

2562 มาตรา 48 วรรคแรก และวรรคสาม ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  
ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา
ประชุมด้วย 

ในการบริหารงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ซึ ่งกระผม พ.ต. ชนินทร พุฒิเศรษฐ์ ดำรง
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันเลือกตั ้งเป็นต้นไป 
กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต ด้วยหลักของการ
บริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good  Governance) เพื่อสร้างความมั่นคง แข็งแรงให้กับ
สังคมในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น จากทุกๆฝ่าย ตามหลัก
ของประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการจัดการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
และนำเสนอโครงการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยตรง อีกท้ังจัดการ
ให้มีการดำเนินการสำรวจความต้องการ สำรวจปัญหา เพื่อจะใช้กระบวนการทางการวิจัย มา
ปรับปรุง แก้ไข และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกมาเป็นแนวทางประกอบในการ
พิจารณา ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ดังนั้น เมื่อประชาชนให้โอกาสมอบความไว้วางใจ ฉันทานุมัติให้กระผมได้เข้ามา
บริหารงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ กระผมขอปวารณาตัวเองว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ 
และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของประชาชน และความเจริญรุ่งเรือง
ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพื่อที่จะได้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ผลที่ได้ตั้งไว้   จึงจะดำเนินการพัฒนา
ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ว่า “ตำบลเหมืองจี้น่าอยู่ ความรู้เพียบพร้อม 
สิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจวัฒนธรรม เลิศล้ำธรรมาภิบาล”  และพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ให้
มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของ
ท้องถิ่น ตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
โดยมีนโยบายที่จะดำเนินงานไว้ทั้งหมด 6 ด้าน ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ ดังที่จะแถลงให้ ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้ 

   1. ด้านเศรษฐกิจ 
เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
สร้างอาชีพ และรายได้เสริม เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางดำเนิน
นโยบายดังนี้ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับประชาชนตามความ 

ต้องการของชุมชนต่างๆ  
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการผลิตสินค้า OTOP และมี
พื้นที่ในการนำเสนอสินค้า ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผู้ซื ้อโดยตรง รวมทั้งส่งเสริมให้
ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้า ให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วย 
1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง รวมกลุ่ม เป็นระบบเครือข่าย ทั้งการผลิต และการค้า เพ่ือที่จะได้มี
อำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นทั้งในการรับซื้อวัตถุดิบ การขาย การรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่ม  
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   2. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม ดูแลกลุ่มเปราะบางให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
มีศักดิ ์ศร ีของความเป็นมนุษย์ อันจะส่งผลให้ช ุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความ
เจริญรุ่งเรือง โดยมีแนวทางดำเนินนโยบายดังนี้ 

2.1 ให้ชุมชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด หาวิธีป้องกัน และแก้ไข รวมถึงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ที่จะป้องกันปัญหาอาชญากรรม 

2.2 สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดลำพูน     
ทุกมิติ 

2.3 สร้างองค์ความรู้ ในการดำรงชีวิตของประชาชน ทุกวัย ให้สามารถดำรงชีพ  
อย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 

2.4 มุ่งเน้นพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี สานต่อเรื่องการ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้ระบบสาธารณะสุขของตำบล 

2.5 ดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยระบบบริการ 
สาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
   3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

เป็นนโยบายที่ต้องการให้ ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ตระหนักถึงความหมายและความสำคัญ
ของการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมกันสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีโดยสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยใช้กีฬาและนันทนาการ
เป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีแนวทางดำเนินการนโยบายดังนี้ 

3.1 พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ให้มีคุณภาพ โดยวางระบบ การบริหารการศึกษาให้
เหมาะสมกับวิธีการ เรียนการสอนในศตวรรษ ที่ 21 และต่อยอดพัฒนา ให้มีระบบการเรียน
การสอนในระดับที่สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ให้ครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษา 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน แนะแนวทางให้ ประชาชน ทุกเพศทุกวัย ได้รับองค์ความรู้ 
ทุกสรรพศาสตร์  

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น มี
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพร้อมทั้งเผยแพร่ ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณะ 

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ ในทุกระดับวัยของประชาชน 
ปรับปรุงสนามกีฬา และอุปกรณ์ ให้สามารถรองรับ การแข่งขันในระดับจังหวัด และให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการใช้พ้ืนที่ 

 
   4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นนโยบายที่สร้างความสะดวกสบาย ที่ประชาชน 

ทุกคนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี ้ พึงจะได้ร ับอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ย ังเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่นๆ ตามมาอีกด้วย ทั้งนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วน โดยมีแนว
ทางการ ดำเนินนโยบายดังนี้ 

    4.1 สานต่อโครงการก่อสร้าง และปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคมนาคม ทั้งระบบให้
   ประชาชนสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า สาธารณะ ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเกษตร และ

อ่ืนๆ    
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้าง และปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบน้ำประปาของ

ชุมชน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้งจัดหาแหล่งน้ำ โดยการพัฒนาและ
สร้างระบบชลประทาน เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับในภาคเกษตรกรรม 

4.4 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้มี
ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับการบริการ อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

  
   5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ทาง 

เทศบาลต้องให้ ความสำคัญ เพราะการมีสิ ่งแวดล้อมที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ย่อมหมายถึง จะทำให้คุณภาพชีวิต ของประชาชนใน เขตพ้ืนที่นั้นๆ ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะต้อง
ให้ประชาชน มีความรู้และตระหนักถึงคุณและโทษ ของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทำลาย สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้ 

5.1 ปลูกฝังและสร้างความตระหนัก โดยให้องค์ความรู้แก่ประชาชน ให้มีความรัก 
หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกันป้องกัน รักษาสิ่งแวดล้อม ของชุมชน แบบยั่งยืน 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสวนหย่อม ลานกีฬา 
สถานที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้มีความสวยงาม สะอาด น่าใช้อยู่เสมอ 

5.3 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่าง
เป็นระบบโดยนำข้อมูล สถิติ และเทคโนโลยี มาร่วมแก้ปัญหา 

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชน เข้าถึงแหล่งข้อมูล และทุน มาสนับสนุนเพ่ือ
คิดค้น สร้างองคค์วามรู้ ในเรื่องของการสรรหาและการใช้พลังงานทางเลือก อย่างเป็นรูปธรรม 

 
6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง  

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สามารถตอบสนอง
ของความต้องการของประชาชน และภารกิจของรัฐอย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักของธรรมาภิบาล 
โดยมีแนวทางดำเนินนโยบาย ดังนี้ 

6.1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ การบริหารงานของ
เทศบาล ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบริหารงาน 4 M ภายใต้ของหลักธรรมาภิบาล   

6.2 การบริหารงานแบบเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการวงจรคุณภาพ เพ่ือ
ความสะดวกและพึงพอใจแก่ประชาชน 

6.3 ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันคิด 
วางแผน ในการกำหนดกลยุทธ์ การบริหาร โดยผ่านกระบวนการวิจัย อย่างเต็มรูปแบบ 

6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้เป็นผู ้ที ่มีความรู ้ ความสามารถ 
รวมทั้ง พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากนโยบาย ทั้ง 6 ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ในวันนี้ เป็น

นโยบายที่กำหนดขึ้นมาบนพื้นฐานของความเป็นจริงในสภาพปัจจุบัน ซึ่งช่วงระยะเวลา 4 ปี 
ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ของกระผมนั้น ทุกนโยบายล้วนเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน และการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ทั้งสิ้น ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่านโยบาย
ของกระผมจะได้รับการพิจารณา สนับสนุน จากท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลาย 
และกระผม ต่างก็เป็นผู้แทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ซึ่งต้องมีพันธะที่
จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น และประโยชน์สุขของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

 
 กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังคำแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ ของกระผม ในครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ทุกท่าน ที่ได้กรุณามอบหมาย ให้ความไว้วางใจกระผม ในการปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองจี้ กระผมขอให้คำมั่น สัญญาว่า กระผมจะไม่ทำให้ท่าน
ผิดหวังในการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งนี้ของทุกท่าน 

 
        พ.ต. ชนินทร พุฒิเศรษฐ์ 
              นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
 

นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ 

    5.1 การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไป ดำเนินการ 
    เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 1 ราย   

นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.1  ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบการอุทิศที่ดินให้กับ 
ประธานสภาเทศบาล ทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไป ดำเนินการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์

ร่วมกัน จำนวน 1 ราย  ของ นางบุญทอง  กุมาระกาศ  บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ตำบล
เหมืองจี้ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง ครับ 

พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ผู้ทรง   
นายกเทศมนตรี  เกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  สำหรับการรับโอนอุทิศท่ีดินให้กับทางราชการ 

เป็นอำนาจหน้าที ่ของเทศบาลตำบลเหมืองจี ้ ได้ร ับมอบหมายให้งานนิติกรแต่
ข้าราชการ ได้โอนย้ายไป จึงไดม้อบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น 
ผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ได้ให้หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวภุมรี      
จี้อินทร์ เป็นผู้ชี้แจง ครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด  ได้ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นางสาวภุมรี  จี้อินทร์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัด สืบเนื่องจากงานนิติกร สำนักปลัดได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรับมอบโอนอุทิศที่ดิน 

ราย นางบุญทอง  กุมาระกาศ บ้านเลขที่ 60 บ้านฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7  ตำบลเหมืองจี้  
อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 151539  ระหว่าง 47451 
I 9438  เนื้อท่ีดิน 0 ไร่ 2 งาน 1 97 

๖

๑๐
 ตารางวา ให้กับทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้เทศบาล โดยยังเป็นแปลงเดิม งานนิติกรจึง
ได้นำนางบุญทอง  กุมาระกาศ ไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้ช่างรางวัดที่ดิน
ออกมาทำการแบ่งแยกที่ดิน ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 151539  ระหว่าง 47451 I 
9438 เป็นเนื้อที่ดิน  -  ไร่  1 งาน – ตารางวา   มีสิ่งปลูกสร้าง(แทงค์น้ำ)  ดังนั้น  
จึงขอให้ทางสภาได้พิจารณาเห็นชอบรับโอนอุทิศที่ดินให้กับราชการ ของนางบุญทอง  
กุมาระกาศ ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 151539  ระหว่าง 47451 I 9438  เนื้อที่ดิน  
-  ไร่  1 งาน – ตารางวา มีสิ่งปลูกสร้าง (แทงค์น้ำ) เพ่ือให้ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
จะได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ต่อไป 

 นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดสงสัย หรือจะสอบเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายยศ   ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และ ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน ครับ ตามท่ีหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง เรื่องของ 
                               นางบุญทอง  กุมาระกาศ ได้อุทิศที่ดินจำนวนเนื้อที่ดิน 1 งาน ให้กับเทศบาลเหมืองจี้  

ผมขอทราบเรื่องเดิม หัวหน้าพอจะมีเอกสารให้กับทางสมาชิกสภาได้ดูด้วย ครับ  
นางสาวภุมรี  จี้อินทร์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วม  
หัวหน้าสำนักปลัด ประชุม ทุกท่าน  ดิฉันขอชี้แจงเพ่ิมเติม เดิมเรื่องขอความเห็นชอบการอุทิศที่ดินให้กับ

ทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ของนางบุญทอง กุมาระกาศ ได้เข้าประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่ 1         
(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2563  เนื้อที่ดิน  0 ไร่ 
2 งาน 97 

๖

๑๐
 ขณะนั้นได้รับเนื้อที่ดินเต็มโฉนด ซึ่งยังไม่ได้ทำการแบ่งโฉนดที่ดินแต่

อย่างใด ต่อมาได้แบ่งแยกโฉนดที่ดินที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้มอบอุทิศที่ดินให้กับ
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เป็นจำนวนเนื้อที่ 0 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา  มีสิ่งปลูกสร้าง 
(แทงค์น้ำ) เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น จึงขอนำเสนอเข้า
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ 

ตามหนังสือข้อหารือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ มท.0808.2/ว7682 ลงวันที่ 11  
พฤศจิกายน 2563  เรื่องข้อหารือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ในกรณีข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ  เห็นว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติว่าให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ  
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ข้อบัญญัต ิ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของร ัฐที ่อยู ่ภายใต ้บ ังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารราชการพัสดุ
พ.ศ. 2560 มาตรา 3  มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับการพัสดุ  

สำหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคง
ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น  หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วย
การบริหารราชการท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่
อย ่ างไรก ็ด ีหล ั งจากท ี ่ ได ้ ร ับพ ัสด ุมาแล ้วจะต ้องดำเน ินการตามระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หมวด 9 การบริหารพัสดุ  ต่อไป 

นายจำรัส   กันทะวัง ท่าน สท. ยศ  ศรีวิชัย  มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี   ผมจะขอมติที่ประชุมว่า 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบพิจารณาเห็นชอบการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทาง

ราชการเข้าไปดำเนินการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันของนางบุญทอง กุมาระกาศ  
ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี 151539 ระหว่าง 47451 I 9438  เนื้อท่ีดิน 0 ไร่ 1 งาน 0 
ตารางวา  โปรดยกมือขึ้นเหนือศรีษะ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  กันทะวัง  
 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมที่ 5 ข้อ 4.2 ญัตติขอความเห็นชอบขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื ่อตั ้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ จำนวน 6 รายการ    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง ครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน   ตามท่ีเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั ้น  เทศบาลตำบลเหมืองจี ้ มีความ
จำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 รายการ เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ไม่ได้ตั้งไว้ 
ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล  ตำบลเหมืองจี้  ในการนี้จึงขออนุญาตประธานสภา
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ให้ทางหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ด้วยครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญ นางสาวภุมรี   จี้อินทร์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภุมรี  จี้อินทร์ เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าสำนักปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ  เนื่องด้วย ทางสำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้     

มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
จัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ เนื ่องจากไม่ได้ตั ้ง งบประมาณไว้ 
รายละเอียด  ดังนี้ 
รายการที่ 1 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ตั้งไว้ 20 ,000 
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  ขอโอนลด 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
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โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 
25 ลิตร ราคา 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ เป็น
ราคาพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 
10.8.2 และ หน้าที่ 81 ลำดับที่ 10.8  

 
รายการที่ 2 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน           
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม งบประมาณ
คงเหลือ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ขอโอนลด 5,200 บาท (ห้าพันสองร้อย
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 800 (แปดร้อยบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอรก์ลาส 
ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ราคา 5,200 บาท (ห้าพันสองร้อยบาท
ถ้วน) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่า
ติดตั ้ง อุปกรณ์ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 
10.10.1 และ หน้าที่ 82 ลำดับที่ 10.10 

 
รายการที่ 3 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 10,000 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 5,000 บาท (ห้าพันบาท)  
ขอโอนลด 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
700   (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) ราคา 
4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที       มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง รายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม 2563 
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รายการที่ 4 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตั้งไว้ 
100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอโอนลด 31,200 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 68,800 (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 
เพ่ือใช้สำหรับห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 13 
ตัว ราคาตัวละ 2,400 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 31,200 บาท (สามหมื่นหนึ่ง
พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะ บุด้วยหนัง ขาเหล็ก เท้าแขนบุนวม ปรับสูง
ต่ำด้วยระบบโช้คอัพแก๊ส มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 
เซนติเมตร สูง 112-118 เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564 

 
รายการที่ 5 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื ่น ๆ โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
งบประมาณคงเหลือ 68,800 (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
ขอโอนลด 22,470 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 46,330 (สี่หมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน
พร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลและงานตรวจสอบภายใน 
จำนวน 3  ชุด ราคาชุดละ 7,490 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 22 ,470 บาท 
(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  โดยมีคุณลักษณะ  เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำ เท้า
แขนหุ้มนวม ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิค ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ปรับโยกเอนได้ 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 
110 เซนติเมตร โต๊ะทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
75 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก 2 ด้าน จัดซื ้อตามราคา
ท้องตลาด เนื ่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  

   
รายการที่ 6 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่าย    อื ่น ๆ โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ตั ้งไว้ 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)     ขอโอนลด 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาท) 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 5,500 (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน
สำหรับผู ้บร ิหาร จำนวน 1 ตัว ตั ้งไว้ 4 ,500 บาท (สี ่พันห้าร้อยบาท) โดยมี
คุณลักษณะ บุด้วยหนัง ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิค ปรับโยก
เอนได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 61 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร          
สูง 112- 118 เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564   
 ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี ้  ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 และที่ 3) พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจอนุมัติสภาท้องถิ่น  และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

 นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
 ประธานสภาเทศบาล 
 นายนิรันดร  จิตรา เรียน ท่านประธานที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
        สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ผม ขอสอบถามรายการที่ 4  โอนตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานเพื่อใช้ 

สำหรับห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 13 ตัว 
ราคาตัวละ 2,400.- บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 31,200.- บาท นั้น รายละเอียด
น่าจะใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มากกว่า เพราะจำนวนจัดซื้อเก้าอ้ี 
แค่ 13 ตัว  และทางสภาก็เป็นผู้เสนอให้จัดซื้อเพิ่มไว้ใช้ในห้องประชุมสภา ขอให้
แก้ไขด้วยครับ 

 นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ด้วยครับ 
 ประธานสภาเทศบาล 
 นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และ 
 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา  ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ตามที่ท่านประธานได้เคยแจ้งให้ผมทราบว่าอยากได้ 
     เก้าอ้ีสภาเพ่ิม เนื่องจากเก้าอ้ีสภามีการโยกย้ายไปมา ทำให้ห้องกิจการสภาไม่มีเก้าอ้ี 

ให้สมาชิกสภาได้นั่ง ผมจึงสั่งการให้หัวหน้าสำนักปลัดได้จัดซื้อเก้าอี้เพิ่ม เพื่อใช้ใน
กิจการสภา ที ่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี ้แจงไปนั ้น ก็นำมาใช้ในห้องประชุมสภาได้
เหมือนกัน จึงขอนำเรียนให้ทางสภาได้รับทราบด้วย ครับ 

 พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ผู้ทรงเกียรติ  
     นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ที่ทางสำนักปลัดได้เขียนรายละเอียดว่าใช้สำหรับ

ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ไว้นั้น เนื่องจากเก้าอ้ี
สำนักงาน ของสภา   ยังไม่มีการชำรุด เสียหาย หากจะซื้อเพ่ิมก็ต้องจำหน่ายเสียก่อน 
ดังนั้น จึงต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
แทนแต่เราก็สามารถนำมาใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้เหมือนกัน 

 นายจำรัส กันทะวัง มีท่านใดสงสัย หรือสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใด 
 ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ  ขอได้โปรดยกมือขึ้น
เหนอืศีรษะ ด้วยครับ 
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 มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  กันทะวัง 

นายจำรัส   กันทะวัง ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมที่ 5ข้อ 5.3 พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลเหมืองจี ้ สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป รวมถึงวันเริ ่มสมัยประชุมและ

ระยะเวลา  ของสมัยประชุมสภาแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ผมจะขอพักการประชุม
ชั ่วคราว เพื ่อพักรับประทานอาหารกลางวัน ขอเชิญผู ้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน        
ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และจะเริ่มประชุมช่วงบ่ายในเวลา 13.00 น.   

 
เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระการประชุมที่ 5 ข้อ 5.3 พิจารณากำหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป รวมถึงวันเริ่มสมัยประชุมและ

ระยะเวลา  ของสมัยประชุมสภาแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขี ้แจงระเบียบข้อกฎหมายการ

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ครับ 
 นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ผู้ทรงเกียรติ 
 ปลัด/เลขานุการสภา  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)             
พ.ศ. 2562  มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันที่เริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัย
หนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 ให้
สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีนั ้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน 

 นายจำรัส  กันทะวัง ขอขอบคุณ ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อ 
 ประธานสภาเทศบาล กฎหมายให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ทราบ ลำดับต่อไปผมจะให้สมาชิกสภาเทศบาล 

ทุกท่าน ได้เสนอการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้ สมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ว่าจะกำหนดกี่สมัย แต่ละสมัย เมื่อใด และขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ด้วยครับ 

 นางอุตสาห์  ยุปาระมี เรียน ท่านประธานที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประชุม ทุกท่าน ค่ะ  ดิฉันนางอุตสาห์  ยุปาะมี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

     ขอเสนอให้มี 4 สมัย ค่ะ และแต่ละสมัยการประชุมสภาฯ ดังนี้ ค่ะ 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  ถึง 2 มีนาคม  2565 

 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน   
2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม  ถึง 30 พฤษภาคม 

2565 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  
3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  ถึง 30 สิงหาคม 2565   

มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน   
4. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  ถึง 30 พฤศจิกายน 

2565 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน   
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และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2566  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2566 ถึง วันที่ 2  มีนาคม  2566 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  ค่ะ 

     ผู้รับรอง 2 ท่าน  คือ 1. นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
            2. นางศรีเรือน  มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 นายจำรัส  กันทะวัง มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที ่
 ประธานสภาเทศบาล ประชุม ว่าท่านใดเห็นชอบ ให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภา จำนวน 4 สมัย และแต่ 
     ละสมัยตามที่ท่าน สท. อุตสาห์   ยุปาระมี  เสนอ โปรดยกมือขึ้นเหนือศรีษะ ด้วยครับ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  กันทะวัง 
     กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ประจำปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

1. สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก   ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  ถึง 2 มีนาคม  2565   
มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน   

2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม  ถึง 30 พฤษภาคม 
2565  มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน   

3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  ถึง 30 สิงหาคม 2565   
มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน   

4. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  ถึง 30 พฤศจิกายน 
2565 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน   
และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2566  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2566 ถึง วันที่ 2  มีนาคม  2566  มีกำหนดเวลาไม่เกิน 30 วัน 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจำรัส  กันทะวัง มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะสอบถามทางผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารงาน หรือ 
ประธานสภาเทศบาล โครงการใดที ่ย ังไม่ดำเนินงาน สามารถสอบถามได้ แต่ก ่อนอื ่นผมขอให้ท่าน

นายกเทศมนตรี ได้เป็นชี้แจงก่อน ครับ  ขอเชิญครับ 
 พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์ สำหรับวาระอ่ืน ๆ ผมก็มีเรื่องที่แจ้งให้สมาชิกสภา ทุกท่าน ทราบเรื่องของโครงการ 

   นายกเทศมนตรี ที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน เป็นโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

    - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 จำนวน 19 โครงการ เป็นเงินยี่สิบเก้าล้านกว่าบาท 
- เงินเศรษฐกิจฐานราก ปี 2566  โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน  ในปี 2564 
ทางเทศบาลไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่ ถนนบางสาย
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  ในปี 2566 นี้ เราส่งโครงการก่อสร้าง 14 โครงการ เป็นเงินสอง
ล้านเก้าแสนกว่าบาท คาดว่าหากเราได้ตามที่ส่งโครงการไป ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาของ
ราษฎรในตำบลเหมืองจี้ได้ ส่วนโครงการที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในปี 2564  ได้ดำเนินการไปแล้ว 4 – 5 โครงการ ก็จะรีบดำเนินการ
ประมาณเดือนละ 4 โครงการ จะให้แล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2565 ต่อด้วย
โครงการต่าง ๆ ในเทศบัญญัติ ปี 2565 อีก 6 โครงการ ถ้าเงินเข้ามาและเพียงพอ 
เราก็จะดำเนินการต่อไป อีกเรื่องหนึ่งผมและท่านประธานสภา ในเรื่องการก่อสร้าง
สำนักงานขึ้นอีกหลังหนึ่ง  อยากได้ความชัดเจนจากสภามีความเห็นจะให้ดำเนินการ
ก่อสร้างหรือไม่ หากเห็นด้วยจะได้ขับเคลื่อนดำเนินการต่อไปเพ่ือเสนอสภาต่อไป 
 
 
 














