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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ที่ 1)  ประจำปี 2563 
วันที่  14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

******************************************************* 
ผู้มาประชุม  13  คน 
ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจำรัส            กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล จำรัส           กันทะวัง 
2 นายนิรันดร          จิตรา รองประธานสภาเทศบาล นิรันดร          จิตรา 
3 นายจิรเดช           กมลธง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 จิรเดช           กมลธง 
4 นายทองเหรียญ     ธุรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ทองเหรียญ     ธุรี 
5 นายประสิทธิ์        กิติวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ประสิทธิ์        กิติวงค์ 
6 นายประเสริฐ       นันทะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 - 
7 นางเพชรรัตน์       ชัชวาลย ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เพชรรัตน์      ชชัวาลย์ 
8 นายรุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 รุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ 
9 นายศรีธน           ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ศรีธน           ดวงแก้ว 

10 นางอุตสาห์          ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 อุตสาห์         ยุปาระมี 
11 นายอำนวย          จันทร์มาทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 อำนวย         จันทร์มาทอง 
12 นางศรีเรือน          มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ศรีเรือน        มาละแซม 
13 นางสาวสายสมร    ศิริษะ เลขานุการสภาฯ สายสมร        ศิริษะ 

ผู้ไม่มาประชุม  1 คน 
1. นายประเสริฐ     นันทะ    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2    ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม  8  คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสิงห์ทอง        ปะมะสอน นายกเทศมนตรีฯ สิงห์ทอง  ปะมะสอน 
2 นายแสงสว่าง        ใจกลางดุก รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 แสงสว่าง ใจกลางดุก 
3 นายวัชรพงษ์        รินรา เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงษ์    รินรา 
4 นางสาวภุมรี        จี้อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ภุมรี         จี้อินทร์ 
5 นายจงรักษ์          จายเขียว ผอ.กองช่าง จงรักษ์    จายเขียว 
6  นางสาวรจนา       กันทะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รจนา   กันทะวงศ์ 
7 นางสาววารี          ชัยศรี นักจัดการงานทั่วไป วารี          ชัยศรี 
8 นางอติกานต์       อัครจาคะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อติกานต์  อัครจาคะ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร ศิริษะ ได้ตรวจรายชื่อพบว่าครบ 
องค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- แนะนำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน  คนใหม่ คือ นางอติกานต์   อัครจาคะ 
ย้ายมาจากเทศบาลตำบลทาปลาดุก 

- สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ลาป่วย คือ นายประเสริฐ     นันทะ 
- การฝึกอบรมหลักสูตร “ถอดรหัสกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่เพ่ือ

เตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นและบทบาทภารกิจของสภาท้องถิ่นภายใต้หลัก
นิติรัฐ นิติธรรม” รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 13  กันยายน  2563  ณ โรงแรม สยามแกรนด์ 
อำเภอเมือง จ. อุดรธานี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
                              ประจำปี 2563  (วันที่  25  พฤษภาคม  2563) 
นายจำรัส  กันทะวัง       ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่    
ประธานสภาฯ  2  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา  
                                เทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  ในวันที่ 25  

 พฤษภาคม 2563 ว่ามปีระเด็นใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร  หากไม่มี  
ขอมติรับรองจากทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม จำนวน  10  เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ  
  นายจำรัส  กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ประจำปีงบประมาณ 
   2562 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของ 
ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ประจำปีงบประมาณ  2562 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – 

เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี  ทุกท่าน กระผมขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
   ตำบลเหมืองจี้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
   มาตรา 48 ทศวรรคห้า  ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม 
   นโยบายที่ได้แถลงนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปีนั้น 
    บัดนี้  ได้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว   กระผม   นายสิงห์ทอง     ปะมะสอน 

 นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้      ได้ดำเนินการตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบล 
เหมืองจี้ เมื่อวันที่ 3  มิถุนายน 2557 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557   

/จึงเสนอรายงาน.... 
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จึงเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้  ทุกท่าน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
   4.2 รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินงานรวบรวมสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ 
    ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ของคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงาน  
   ชุดที่ 1 และชุดที่ 2  
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  ข้อ 4.2 รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินงานรวบรวม 
ประธานสภา  สภาพปัญหา    ข้อเสนอแนะ   ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ของคณะกรรมการ 
   ตรวจติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ขอเชิญท่านเลขานุการของคณะกรรมการ
   ตรวจติดตามการดำเนินงานของแต่ละชุด ออกมารายงานให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  

รับทราบปัญหาในลำดับต่อไปครับ ขอเชิญครับ 
นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการ 
เลขานุการคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ 1 เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน 2563 
ตรวจติดตามฯ ชุดที่ 1    ที่ผ่านมา  คณะทำงานมีหน้าที่ในการตรวจติดตามการดำเนินงาน รวบรวมสภาพปัญหา  
   ข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจติดตามต่อสภา 
   ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการบริหารงานเทศบาล ตาม 

แผนงาน ดังนี้ 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4) แผนงานเคหะและชุมชน 
5) แผนงานงบกลาง 

ซึ่งได้ข้อสรุปก็คือ  

 เรื่องที่หนึ่ง ขอสอบถามทางคณะผู้บริหารว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ว่าการทำงานได้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือไม่ เพราะอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกไปช่วยเหลือ
ประชาชนในงานต่างๆ กิจกรรมของหมู่บ้านทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าร่วมเลย ทางประชาชนก็ได้
สอบถาม 
 เรื่องที่สอง  เรื่องการซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าตึง หมู่ที่  6 ตำบลเหมืองจี้  ก็ได้
สอบถามมายังเทศบาลตลอด  และก็ได้รับคำตอบว่าจะดำเนินการซ่อมแซมให้ จึงขอฝากให้รีบ
ดำเนินการให้ด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นางอุตสาห์  ยุปาระมี  กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการ 
เลขานุการคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงาน ชุดที่ 2  เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน 2563  
ตรวจติดตามฯ ชุดที่ 2    ที่ผ่านมา  คณะทำงานมีหน้าที่ในการตรวจติดตามการดำเนินงาน รวบรวมสภาพปัญหา  
   ข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจติดตามต่อสภา 
   ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการบริหารงานเทศบาล ตาม
   แผนงาน ดังนี้ 
 

/1) แผนงานสาธารณสุข.... 
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1) แผนงานสาธารณสุข 
2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4) แผนงานการศึกษา 
5) แผนงานการเกษตร 

ซึ่งได้ข้อสรุปก็คือ  
   แผนงานสาธารณสุข  เรื่อง การจัดเก็บขยะ  ซึ่งเป็นปัญหาเกิดข้ึนทุกเดือน ที่ทางผู้รับเหมา 
   ไม่เข้ามาเก็บ  ทำให้ทางหมู่บ้านเหมืองจี้ใหม่ ต้องออกข่าว ทำให้ทางหมู่บ้านได้รับความ 
   เดือดร้อน จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
   แผนงานการศึกษา  เรื่องกิจกรรมปลูกผักสวนครัวฯ  ที่เทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจ 
   แต่ละหมู่บ้าน ว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะประชาชนได้สอบถามว่ายังไม่ได้กล้าพืชผัก และ 
   งบประมาณจัดสรรจากงบไหน 
นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ          กระผมจะขอชี้แจงให้ทราบว่า ตามที่ท่าน สท. รุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  ได้สอบถามว่าเจ้าหน้าที่ 
   เทศบาลมีเพียงพอหรือไม่  สำหรับผมคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับภารกิจของเทศบาล แต่ 
   เนื่องจากการทำงานของแต่ละกอง มีภารกิจการงานที่จะต้องทำทั้งงบประมาณของเทศบาล 
   และงบนอกท่ีกระผมได้ไปหามา ทำให้เจ้าหน้าที่ อาทิเช่น กองช่าง ต้องดำเนินการส่งแบบ 
   โครงการฯ ในวันที่กำหนด ทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ได้ออกไปร่วมงานกิจกรรมของหมู่บ้าน 
   สำหรับเรื่องถนนชำรุด หมู่ 6 บ้านป่าตึง  ได้กำชับให้กองช่างรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
   ทาง ท่าน สท. อุตส่าห์   ยุปาระมี  ได้สอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะ  กระผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ 
   ได้ติดต่อกับผู้รับเหมาจัดเก็บตลอด  แต่เนื่องจากคนขับรถของผู้รับเหมาไม่สบาย ประกอบกับ 
   สถานที่ทิ้งขยะ ก็เกิดน้ำท่วม  ทำให้การจัดเก็บขยะต้องล่าช้า ทำให้ประชาชนได้รับความ 
   เดือดร้อน หากเกิดปัญหา กระผมจะรีบดำเนินการแก้ไขให้โดยเร่งด่วน    
   กิจกรรมปลูกสวนครัวฯ เป็นโครงการที่กระผมให้ความสนใจ และอยากจะให้มีนักวิชาการ 
   เกษตร  เพื่อจะได้ดูแลในด้านการเกษตร สำหรับพันธุ์พืช อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ 
 

ที่ประชุม            รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
      (วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ) 

นายจำรัส  กันทะวัง  ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ ประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 วาระที่  ๑ (ขั้นรับหลักการ) ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีฯ  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖4
ต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขอเชิญครับ 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ          ประชุมทุกท่าน    บัดนี ้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  จะได้เสนอ        

ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น 
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภา 
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน  ในปี      
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

/1. สถานการณค์ลัง.... 
 



5 
 

1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 31  สิงหาคม  2563                   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1  เงินฝากธนาคาร จำนวน  36,079,389.03 บาท 
   1.1.2  เงินสะสม  จำนวน  9,724,179.59  บาท 
   1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  9,724,179.59  บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน  
17 โครงการ รวม 491,031.32 บาท 
   1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 21 โครงการ 

รวม 2,141,460.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่  31 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
    (1) รายรับจริง จำนวน 56,388,564.34 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร    จำนวน    346,528.06  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน    728,918.63  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน       0.00  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน           0.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน      377,438.20  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน   จำนวน       0.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน  24,218,063.45  บาท  
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน  30,717,616.00  บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน        61,714.00 บาท  
    (3) รายจ่ายจริง  จำนวน  43,775,157.04  บาท  
        งบกลาง     จำนวน  22,747,724.47 บาท 
  งบบุคลากร    จำนวน  13,080,332.78 บาท 
  งบดำเนินงาน    จำนวน    9,462,384.75  บาท 
  งบลงทุน     จำนวน      798,620.00  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น    จำนวน                0.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน    จำนวน    1,621,840.89  บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  
         61,714.00  บาท    
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน  21,600.00  บาท  
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  0.00  บาท  
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน  0.00  บาท  
 
 

/คำแถลงงบประมาณ.... 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 

 
รายได้จัดเก็บเอง รายรับจริง  

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
หมวดภาษีอากร 1,737,058.06 980,000.00 700,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 780,736.43 857,000.00 857,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 257,994.13 200,000.00 200,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 12,500.00 12,500.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 349,287.00 230,000.00 250,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,125,075.62 2,279,500.00 2,019,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 27,452,152.82 25,720,500.00 27,480,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

27,452,152.82 25,720,500.00 27,480,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,838,688.00 35,000,000.00 35,000,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

31,838,688.00 35,000,000.00 35,000,000.00 

รวม 
 

62,415,916.44 
 

63,000,000.00 64,500,000.00 

 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง  
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 24,814,142.99 26,522,328.00 27,042,366.00 
งบบุคลากร 13,832,428.42 19,323,372.00 19,960,184.00 
งบดำเนินงาน 11,501,744,04 13,918,050.00 14,684,450.00 
งบลงทุน 2,066,182.80 1,087,000.00 1,007,000.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน 1,726,400.00 2,061,250.00 1,781,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 53,940,898.25 63,000,000.00 64,500,000.00 
รวม 

 
53,940,898.25 63,000,000 64,500,000.00 

 
 



7 
 

หลักการและเหตุผล 
   ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
     อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 

 
ด้าน ยอดรวม 

 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,310,600 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,595,120 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 6,571,214 
   แผนงานสาธารณสุข 2,555,280 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,024,380 
   แผนงานเคหะและชุมชน 6,336,040 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 35,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 965,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานการเกษตร 65,000 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 27,042,366 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  64,500,000 
 
  และบัดนี้ข้าพเจ้าขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไปประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,500,000.00 บาท จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตาม 
แผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้นำส่งให้ทุกท่านแล้ว ขอมอบให้ 
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  ชี้แจงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายข้อ 
ปลัดเทศบาลฯ    ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้รับทราบอย่างละเอียด 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายจำรัส  กันทะวัง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ก็ได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ             ประจำปีงบประมาณ 2564  ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ 
   เลขานุการสภาฯ อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 
 
 

/นางสาวสายสมร  ศิริษะ.... 
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นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการสภาฯ ท่านผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 47 
กำหนดว่าในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย
ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว และข้อ 45 วรรคท้ายญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น และข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม และ
หากที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการในวันนี้แล้ว  

นายจำรัส  กันทะวัง ต้องขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง มีท่านใด 
ประธานสภาฯ              จะอภิปรายในหัวข้อใดอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติในท่ีประชุมหากท่านใดเห็น  

สมควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ครับ 

มติที่ประชุม รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นาย
จำรัส  กันทะวัง 

    5.2 ญัตติพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

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

คณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ 

นางสาวสายสมร ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาฯ          ทุกท่าน หัวหน้าส่วนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 45 วรรคท้าย  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน 
การพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ 
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 103 (1) คณะกรรมการ 
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติตามข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตามข้อ  
103 (1) จึงประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 
 

/ข้อ 107 ภายใต้บังคับ.... 
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ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่ 
กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิด 
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการกรรมการสภา 
ท้องถิ่นคณะนั้น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย 
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภา 
ท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด ข้อ  
115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 
สภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน 
กำหนดเวลานัดประชุม เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกำหนดที่นัดหมาย   
ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภา 
ท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคำแปรญัตตินั้นแล้ว  เว้นแต่ผู้แปร 
ญัตติจะมีความจำเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการ 
สภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคำแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้ 

   ฉะนั้นขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติ  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
ก่อนอ่ืนขอท่านประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมว่าจะเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติกี่คน 
ซึ่งตามระเบียบได้กำหนดไว้ 3 ไม่เกิน 7 คน ขอนำเรียนท่านประธานสภาผ่านที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ด้วยค่ะ 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย กระผมขอมติที่ประชุมว่า 
ประธานสภาฯ              จะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน 

นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ เขต 1       เขต 1 ขอเสนอว่าควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7  คน ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายอำนวย  จันทร์มาทอง    กระผมนายอำนวย  จันทร์มาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นางศรีเรือน  มาละแซม     ดิฉัน นางศรีเรือน  มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  

นายจำรัส  กันทะวัง ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ             ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมแล้ว กระผมขอมติในท่ีประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรตาม 
                             ที่ท่านรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ สมาชิกสภา เขต 1  เสนอขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

คือ  นายจำรัส   กันทะวัง 
นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า  สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 7 คน และ 
มีมติเห็นชอบ 10  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือ  นายจำรัส   กันทะวัง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/นายจำรัส   กันทะวัง.... 
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นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
ประธานสภาฯ   
 

นายประสิทธิ์   กิติวงค์ นายประสิทธิ์   กิติวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอนายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอผู้รับรองครับ 

นายอำนวย จันทร์มาทอง  กระผมนายอำนวย  จันทร์มาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1   

นางศรีเรือน   มาละแซม  ดิฉัน นางศรีเรือน มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1    
นายจำรัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 
ประธานสภาฯ       จากทีป่ระชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายรุ่งอรุณ   

อุ่นนันกาศ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

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

นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นายรุ่งอรุณ     
ประธานสภาฯ อุ่นนันกาศ  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 และมีมติเห็นชอบ 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง   คือ นายจำรัส   กันทะวัง 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ประธานสภาฯ   
นายจิรเดช  กมลธง  กระผมนายจิรเดช  กมลธง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอ นางอุตสาห์     
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ยุปาระม ี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอผู้รับรองครับ 
นายทองเหรียญ  ธุรี  กระผมนายทองเหรียญ  ธุรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  
นางเพชรรัตน์  ชัชวาลย์  ดิฉันนางเพชรรัตน์    ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายจำรัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่
ประธานสภาฯ             ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นางอุตส่าห์ ยุปาระมี 

          เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   
คือ นายจำรัส     กันทะวัง 

นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นางอุตส่าห์ ยุปาระมี   
ประธานสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 และมีมติเห็นชอบ 10  เสียง    ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง   คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
ที่ประชุม รับทราบ 

/นางศรีเรือน  มาละแซม..... 
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นางศรีเรือน  มาละแซม    ดิฉันนางศรีเรือน  มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1   นายศรีธน  ดวงแก้ว  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 ขอผู้รับรองครับ 

นายจิรเดช  กมลธง      กระผมนายจิรเดช   กมลธง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2   
นางอุตสาห์  ยุปาระมี    ดิฉัน นางอุตสาห์   ยุปาระม ีสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายจำรัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่
ประธานสภาฯ             ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายศรีธน  ดวงแก้ว  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

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

นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นายศรีธน  ดวงแก้ว 
ประธานสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 และมีมติเห็นชอบ 10   เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  กระผมนายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  ขอเสนอ  นายประสิทธิ์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   กิติวงค์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4  ขอผู้รับรองครับ 

นายจิรเดช   กมลธง       กระผมนายจิรเดช  กมลธง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นางอุตสาห์  ยุปาระมี    ดิฉันนางอุตสาห์  ยุปาระมี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   

นายจำรัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่
ประธานสภาฯ             ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายประสิทธ์ กิติวงค ์ 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4   ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 คือ นายจำรัส  กันทะวัง  
นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นายประสิทธิ์ กิติวงค ์
ประธานสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 และมีมติเห็นชอบ 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
 งดออกเสียง 1 เสียง  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
ที่ประชุม รับทราบ 

นางอุตสาห์  ยุปาระมี     ดิฉันนางอุตสาห์    ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2   นายอำนวย  จันทร์มาทอง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 5 ขอผู้รับรองครับ 

นางเพชรรัตน์  ชัชวาลย์   ดิฉันนางเพชรรัตน์  ชัชวาลย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   
นายทองเหรียญ   ธุรี     กระผมนายทองเหรียญ   ธุรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 

/นายจำรัส  กันทะวัง ... 
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นายจำรัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่
ประธานสภาฯ             ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้  นายอำนวย 

          จันทร์มาทอง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  ครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 คือ นายจำรัส  กันทะวัง     

นายจำรัส  กันทะวัง     ประกาศให้ทุกท่านทราบว่าสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นายอำนวย  
ประธานสภาฯ            จันทร์มาทอง  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 และมีมติเห็นชอบ 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
                            งดออกเสียง 1 เสียง  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายอำนวย  จันทร์มาทอง  กระผม นายอำนวย จันทร์มาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1   นางศรีเรือน   มาละแซม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 6 ขอผู้รับรองครับ 

นางเพชรรัตน์  ชัชวาลย์   ดิฉันนางเพชรรัตน์  ชัชวาลย์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   
นายทองเหรียญ   ธุรี     กระผมนายทองเหรียญ   ธุรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายจำรัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่
ประธานสภาฯ             ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้  นางศรีเรือน 

     มาละแซม   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6   ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  ครับ 

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

นายจำรัส  กันทะวัง     ประกาศให้ทุกท่านทราบว่าสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นางศรีเรือน  
ประธานสภาฯ            มาละแซม  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 และมีมติเห็นชอบ 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
                            งดออกเสียง 1 เสียง  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
ที่ประชุม รับทราบ 

นายศรีธน  ดวงแก้ว    กระผม นายศรีธน    ดวงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2    นายทองเหรียญ   ธุรี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 7 ขอผู้รับรองครับ 

นายอำนวย  จันทร์มาทอง  กระผม นายอำนวย  จันทร์มาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   
นายจิรเดช   กมลธง     กระผมนายจิรเดช   กมลธง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายจำรัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7  อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ประธานสภาฯ            จากทีป่ระชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้  นายทองเหรียญ 

     ธุรี   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะ  ครับ 

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

นายจำรัส  กันทะวัง /.... 
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นายจำรัส  กันทะวัง     ประกาศให้ทุกท่านทราบว่าสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ นายทองเหรียญ  
ประธานสภาฯ            ธุรี  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 7 และมีมติเห็นชอบ 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
                            งดออกเสียง 1 เสียง  คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอประกาศว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
ประธานสภาฯ ประกอบไปด้วย 

1. นายรุ่งอรุณ       อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1   
2. นางอุตสาห์       ยุปาระมี สมาชิกสภาเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
3. นายศรีธน      ดวงแก้ว สมาชิกสภาเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
4. นายประสิทธิ์     กิติวงค์ สมาชิกสภาเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4   
5. นายอำนวย      จันทร์มาทอง สมาชิกสภาเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 
6. นางศรีเรือน      มาละแซม สมาชิกสภาเขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 6 
7. นายทองเหรียญ  ธุรี  สมาชิกสภาเขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 7  

ที่ประชุม รับทราบ 

    5.3  การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

นายจำรัส  กันทะวัง ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ           ประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 ญัตติพิจารณา กำหนดระยะเวลาเสนอ
   คำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขอเชิญท่าน
   เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายครับ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ          หัวหน้าส่วนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร

 ญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ 
คณะกรรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตาม 
วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ 
ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ดังนั้น จึงขอให้ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ให้สมาชิกเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย กำหนด 
ตั้งแต่วันที่เท่าใด  ถึงวันที่ไหน  และตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน  

นายจำรัส  กันทะวัง บัดนี้ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติควรกำหนดวันใด ระยะเวลา 
ประธานสภาฯ เท่าใดและเสนอได้ที่ไหน  

นายประสิทธิ์  กิติวงค์  กระผมนายประสิทธิ์  กิติวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอให้กำหนด 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหวา่งวนัท่ี  17,18,  
    ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 
    ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ ห้องสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
 

นางศรีเรือน  มาละแซม/... 
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นางศรีเรือน  มาละแซม  ดิฉันนางศรีเรือน  มาละแซม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอให้กำหนดระยะเวลา 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่  18,19  
    ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 

 24  ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  

นายจำรัส  กันทะวัง มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ             เหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับท่านประสิทธิ์  กิติวงค์ ให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ 
   ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระหว่างวันที่ 19, 20, 21 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 

08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ขอยกมือขึ้น 
เหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  2  เสียง ไม่เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือ นายจำรัส  
กันทะวัง 

นายจำรัส  กันทะวัง ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามท่ี 
ประธานสภา ท่าน สท. ศรีเรือน  มาละแซม ให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระหว่าง

วันที่ 18,18,20  สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขอยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   
คือ นายจำรัส  กันทะวัง 

นายจำรัส  กันทะวัง ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีมติเห็นชอบให้ กำหนดระยะเวลา 
ประธานสภาฯ  ยื่นคำแปรญัตติ วันที่ 19, 20, 21  สิงหาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะ 
 เวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้   
ที่ประชุม รับทราบ 

   5.4  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นายจำรัส  กันทะวัง ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ           ประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.4 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
   นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย
   ครับ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ          หัวหน้าส่วนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554       
ข้อ 109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่  
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ 
และเลขานุการกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ   ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน 
กรรมการออกเสียงชี้ขาด  และในวันนี้ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 21 
สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพ่ือคัดเลือก
ประธาน และเลขานุการแปรญัตติฯ 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายจำรัส  กันทะวัง/..... 
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นายจำรัส    กันทะวัง ขณะนี้เวลา 12.00 น. กระผมขอพักการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ทุกท่าน ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.   

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุกดีเซล 

นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ  
ประธานสภาฯ ของรถบรรทุกดีเซล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจง 
นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  ตามมติที่ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1  ประจำปี 25862 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 

2562 เห็นชอบจ่ายเงินสะสม โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งกระบะบรรทุกแบบ
เสริมเหล็ก กระบอกไฮโดรลิคเทท้าย  เพ่ือใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ ไปแล้วนั้น   

เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ    ในการจัดซื้อรถบรรทุก ได้ตรวจสอบรายละเอียดรายละเอียดคุณลักษณะของ
รถบรรทุก ดังกล่าว พบว่าการกำหนดน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW) ไม่น้อยกว่า 
7,400 กิโลกรัมนั้น เป็นการกำหนดน้ำหนักของรถน้ำหนักบรรทุก (GVW) น้อยไป    
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ มีความเห็นว่าควรจะมีการ 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้  
 

 ข้อความเดิม 
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งกระบะบรรทุกแบบเสริมกรงเหล็กกระบอกไฮโดรลิค 
เทท้าย เพ่ือใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ลักษณะทั่วไป เป็น
รถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า        
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า๔,๐๐๐ ซีซี ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก แบบกระบะเหล็ก
พร้อมติดตั้งกรงเหล็กกันตกบริเวณกระบะ ทั้ง ๒ ด้าน น้ำหนักรถรวม น้ำหนักบรรทุก (GVW) 
ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม ระบบเกียร์ เป็นเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์
ถอยหลัง ๑ เกียร์ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ฯลฯ 
งบประมาณ ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ข้อความใหม่ 
โครงการจั ดซื้ อ รถยนต์ บ รรทุ ก  ๖  ล้ อ  ติ ดตั้ งกระบะบรรทุ กแบบ เสริ มกรงเหล็ ก               
กระบอกไฮโดรลิคเทท้าย เพ่ือใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ลักษณะ
ทั่วไป เป็นรถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า๔,๐๐๐ ซีซี ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก แบบกระบะ
เหล็กพร้อมติดตั้งกรงเหล็กกันตกบริเวณกระบะ ทั้ง ๒ ด้าน น้ำหนักรถรวม น้ำหนักบรรทุก (GVW)  
ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม  ระบบเกียร์ เป็นเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ถอย
หลัง ๑ เกียร์ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ฯลฯ งบประมาณ 
๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย/..... 
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       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจำรัส  กันทะวัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ท่านจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาฯ  กระผมจะขอมติพิจารณาอนุมัติแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุกดีเซล ตามทีท่่าน 

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ไดเ้สนอญัตติ  หากเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะฃ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุกดีเซล 
- โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งกระบะบรรทุกแบบเสริมกรงเหล็ก 
กระบอกไฮโดรลิคเทท้าย เพ่ือใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ลักษณะ
ทั่วไป เป็นรถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า๔,๐๐๐ ซีซี ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก แบบกระบะ
เหล็กพร้อมติดตั้งกรงเหล็กกันตกบริเวณกระบะ ทั้ง ๒ ด้าน น้ำหนักรถรวม น้ำหนักบรรทุก (GVW) 
ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม  ระบบเกียร์ เป็นเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ถอย
หลัง ๑ เกียร์ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ฯลฯ งบประมาณ 
๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

  ด้วยคะแนนเสียง 10  เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  คือ นายจำรัส กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี  7        เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจำรัส  กันทะวัง  ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาลและผู้ 
ประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดมีเรื่องท่ีพูดขอเชิญครับ 
นางศรีเรือน มาละแซม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑      หัวหน้าส่วนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมีเรื่องจะเรียนสอบถามเกี่ยวกับ 
   โครงการของหมู่ 9 บ้านหมูเปิ้ง ที่ใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม หากไม่ได้ดำเนินการในปี63  

จะรวมงบของปี 64  ได้หรือไม่  
นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ           หัวหน้าส่วนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนว่าโครงการของหมู่ 9 
   ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโครงการได้ หากดำเนินการไม่ทันก็ต้องตกเป็นเงินสะสม และจะ 
   นำไปรวมในงบปี 64 ก็ไม่ได้เช่นกัน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายอำนวย  จันทร์มาทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  หัวหน้าส่วนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    กระผมขอให้รีบดำเนินการโครงการวาง

ท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ 4 บ้านฝายแป้น  งบประมาณ 129,000.- บาท (หนึ่งแสนสอง-
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 
 

นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ/..... 
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