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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจำปี  ๒๕63 
วันที่ 18  พฤศจิกายน  2563 

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

ผู้มาประชุม  12  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        กิติวงค ์
6 นายประเสริฐ       นันทะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 - 
7 นายรุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 รุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ 
8 นายศรีธน           ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ศรีธน           ดวงแก้ว 
9 นางศรีเรือน         มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ศรีเรือน        มาละแซม 

10 นางอุตสาห์          ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 อุตสาห์         ยุปาระมี 
11 นายอำนวย          จันทร์มาทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 อำนวย         จันทร์มาทอง 
12 นางเพชรรัตน์        ชชัวาล สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เพชรรัตน์      ชชัวาล 
13 นางสาวสายสมร    ศิริษะ เลขานุการสภาฯ สายสมร        ศิริษะ 

ผู้ไม่มาประชุม  1  คน   คือ นายประเสริฐ    นันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   ลาป่วย  

ผู้เข้าร่วมประชุม  12  คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสิงห์ทอง     ปะมะสอน นายกเทศมนตรีฯ สิงห์ทอง    ปะมะสอน 
2 นายแสงสว่าง     ใจกลางดุก รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 แสงสว่าง   ใจกลางดุก 
3 นายชัยณรงค์     เลือดชัยพฤกษ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 ชัยณรงค์   เลือดชัยพฤกษ์ 
4 นายวัชรพงษ์     รินรา เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงษ์    รินรา 
5 นางสาวภุมรี      จี้อินทร์         หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ภุมรี         จี้อินทร์ 
6 นายจงรักษ์        จายเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง จงรักษ์      จายเขียว 
7 นางสาวรจนา     กันทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รจนา         กันทะวงค์ 
8 ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์  ลองวิลัย นิติกรปฏิบัติการ อนุรักษ์      ลองวิลัย 
9 นางมณีทิพย์     เทพอิน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ มณีทิพย์    เทพอิน 

10 นางอติกานต์     อัครจาคะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อติกานต์   อัครจาคะ 
11 นางสาวธารทิพย์   ม่วงสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ธารทิพย์    ม่วงสาร 
12 นางสาววารี         ชัยศรี นักจัดการงานทั่วไป วารี         ชัยศรี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และคณะผู้บริหารได้เข้าประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภา 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ผู้มาประชุมและที่อยู่ในประชุมแล้ว  
11 ท่าน ครบองค์ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- แจ้ง นายประเสริฐ์    นันทะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ลาป่วย 
- ในวันนี้ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ร่วมสวดอภิธรรมงานศพ 

พระครูปัญญาธิมุต (พระบุญเป็ง  เจ้าอาวาสวัดหนองจาง) หมู่ที่ 11 ตำบลเหมืองจี้ 
- ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรกาชาดการกุศล  

จำนวน 2 เล่ม  ราคาเล่มละ 1,500.- บาท รวมเป็นเงิน 3,000.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี  
   พ.ศ. 2563 (วันที ่ 21   กันยายน  2563) 
นายจำรัส  กันทะวัง       ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ  
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 21 กันยายน 2563) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2563  ในวันที่  21  กันยายน  2563  มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

 อีกหรือไม่  อย่างไร  หากไม่มี ขอมติรับรองจากท่ีประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน  11  เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ประจำปี 
       พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563) 

นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4  ญัตติเพื่อทราบ  ข้อ 4.1  รายงานผลการติดตามและประเมิน 
   ผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ  พัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ประจำปี พ.ศ. 2563  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
   ชี้แจง 
นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดการจัดทำ       

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 
2561  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อม ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  สำหรับรายละเอียดขอให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจง
ต่อไป 
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นางสาวรจนา  กันทะวงค์ เรียน ท่านประธานสภา, สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ตามคำสั่งเทศบาลตำบล 
นักวิเคราะห์ฯ เหมืองจี้ ที่ 1160 / 2562   ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้   ได้มีมติเห็นชอบผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ในการประชุมครั้งที่ 1 /  2563  เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 5  พฤศจิกายน  2563  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ. 2561 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท. 0810.3/ว6732 ลงวันที่  6 
พฤศจิกายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลทราบ และนำเสนอเข้าวาระการประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ 
ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว 

นายจำรัส  กันทะวัง ได้สอบถาม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ   
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายจำรัส  กันทะวัง ข้อ 4.2  รายงานงบแสดงฐานะการเงินการคลัง  ณ  วันที่ 30  กันยายน 2563  
 ประธานสภาฯ  ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ  เป็นผู้ชี้แจง 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ  เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภา, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล  ดิฉันขอรายงานสถานะการเงิน – การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่  30  กันยายน  2563 

                                                    หมายเหตุ               ปี 2563                ปี 2562 
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน    2  31,935,676.05 31,118,266.05 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด  เงินฝากธนาคาร   3  34,671,961.32 29,946,706.19 
 เงินฝาก – เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)   1,793,393.62   1,417,871.23 
ลูกหนี้ – ภาษ ี    5  -         10,197.60 
ลูกหนี้ – ความผิดทางละเมิด  10   1,356,793.46 
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ   4   9,180,083.68 7,668,233.50 
  รวมทรัพย์ไม่หมุนเวียน     47,002,227.08 39,043,008.52 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
ลูกหนี้เงินสะสม       -  5,748,800.00 

 เงินขาดบัญชี    6     153,370.00 1,551,534.82 
            รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       153,370.00 4,197,265.18 
รวมสินทรัพย์              47,002,227.08          39,043,008.52 
ทุนทรัพย์สิน     2         31,935,676.05          31,118,266.05 
หนี้สินหมุนเวียน 
รายจ่ายคา้งจ่าย                                           7 13,802,399.32 12,418,547.56 
 เงินรับฝากเงินต่างๆ   8      628,128.52      644,632.95 
หนี้สินไม่หมุนเวียน      14,430,527.84 13,063,180.51 
 เจ้าหนี้เงินสะสม             0.00  -5,748,800.00 
 รวมหนี้สิน      14,430,527.84   7,314,380.51 
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     หมายเหตุ               ปี 2563                ปี 2562 
เงินสะสม 
 เงินสะสม    9  13,915,405.98 17,807,183.24 
 รายจ่ายค้างจ่าย – เงินสะสม  7    8,450,000.00  
 เงินทุนสำรองเงินสะสม     10,359,663.26   9,724,179.59 
 รวมเงินสะสม      32,725,069.24 27,531,362.83 
รวมหนี้สินและเงินสะสม      47,155,597.08 34,845,743.34 
 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ สำหรับรายละเอียดต่างๆ   ตามเอกสารที่ได้ให้แก่ท่านสมาชิกแล้ว   จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่าน  
ปลัดเทศบาล  ประธานสภาและท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลสถานการณ์คลังในการ 
   พิจารณาการบริหารกิจการงานของเทศบาลต่อไป 
นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเพื่อพิจารณา 
นายจำรัส     กันทะวัง ข้อ 5.1  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต 
ประธานสภาฯ  พื้นที่ป่า  ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
   โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)     

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจง 
นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน  เรียนท่านประธานสภา , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน     หัวหน้าส่วนราชการ  
นายกเทศมนตรี  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน     ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองจี้    ได้รับหนังสือจากอำเภอ 

เมืองลำพูน   ด่วนที่สุด  ที่  ลพ  0023.6 / ว 4508  ลงวนัท่ี 19   ตุลาคม  2563    เรื่อง  
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการ   
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยี
และการสื่อสารร่วมกันบูรณาการโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2559 โดย
สำนักงาน กสทช. กำหนดดำเนินการโครงการเพ่ือขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าว ในพ้ืนที่ชาย
ขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล 
จำนวน 15,732 หมู่บ้าน โดยกำหนดติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 
2563 เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทพียมกัน ซึ่งจากการดำเนินการพบว่ามีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 17,233 จุด กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่
ป่าไม้ในเขตรับผิดชอบของ 4,488 ตำบล โดยในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน          
เขตป่า ต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาตของ
กรมป่าไม้ 
 ในส่วนของอำเภอเมืองลำพูน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่เป้าหมายที่
สำนักงาน กสทช. จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า จำนวน 6 แห่ง คือ เทศบาล
บ้านแป้น, เทศบาลตำบลมะเขือแจ้, เทศบาลตำบลศรีบัวบาน, เทศบาลตำบลหนองช้างคืน, 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม  อำเภอเมืองลำพูน จึงขอ
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว
แล้วแจ้งความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังสำนักงาน กสทช.  
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นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีท่านใดสงสัย กระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ว่ามีท่านใดพิจารณาเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ 

ตำบลเหมืองจี้ ของสำนักงาน กสทช. หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ  10 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง   คือ นายจำรัส  กันทะวัง 
นายจำรัส  กันทะวัง  ระเบียบวาระท่ี 5  ข้อ 5.2  ญัตติขอความเห็นชอบการรับโอนเลื่อยยนต์ ยี่ห้อ 
ประธานสภาฯ          Stronger รุ่น ST- 582  เป็นเครื่องยนต์ เบนซิน แรงม้า  6.5  HP ขนาดเครื่องยนต์    

4,800 วัตต์  ราคาเครื่องละ  3,880.00 บาท  (สามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
จำนวน  1  เครื่อง จากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ   

  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  เป็นผู้ชี้แจง  ครับ 
นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภา, หัวหน้าสว่นราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม   ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ด้วยสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ  ได้จัดซื้อเลื่อยยนต์ ยี่ห้อ  Stronger รุ่น ST- 5800  

เป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน แรงม้า 6.5 HP  ขนาดเครื่องยนต์  4,800  วัตต์  ราคาเครื่องละ  
3,880 บาท (สามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และในวันที่ 5  พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง
ประชุมอัดเดิ้ล  ตำบลม่วงน้อย  ทางสมาคมสันนิบาต  ได้ส่งมอบเลื่อยยนต์ให้กับเทศบาล
เหมืองจี้  จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (ตามหนังสือสันนิบาต
ภาคเหนือ  สำนักงานเทศบาลหางดง ที่ ส.ท.ภ.น.ว. 95 / 2563  ลงวันที่ 30  กันยายน  
2563) 

นางสาวสายสมร   ศิริษะ   ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น     
ปลัดเทศบาล  พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 9   พ.ศ.  2553  ข้อ 9  ในกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น 

กรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ดูแล
พัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่น   
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยงานบริหารราชการ
ท้องถิ่น นั้น 
 ทรัพย์สินที่มอบให้เป็นการให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือการมอบให้ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ซึ่งเมื่อเทศบาลได้รับมอบและรับโอนทรัพย์สินมาแล้ว โดยในอนาคตอาจจำเป็นต้องใช้
งบประมาณเพ่ือการดูแล บำรุงรักษาให้พัสดุ  ครุภัณฑ์ ต่างๆ มีสภาพพร้อมใช้งาน สามารถ
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับโอน ต่อไป 

นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สิน 
ประธานสภาฯ วัสดุและครุภัณฑ์ เลื่อยยนต์ ยี่ห้อ  Stronger รุ่น ST- 5800 เป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน 

แรงม้า 6.5 HP ขนาดเครื่องยนต์ 4,800 วัตต์ ราคาเครื่องละ 3,880 บาท (สามพันแปดร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) จากสันนิบาตภาคเหนือ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  กันทะวัง  
 
นายจำรัส  กันทะวัง ข้อ 5.3  ญัตติขอความเห็นชอบ  เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับราชการ หรือยินยอมให้ทาง 
ประธานสภาฯ ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  จำนวน 5  ราย    

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ เป็นผู้ชี้แจง  ครับ 
นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี สำหรับญัตติขอความเห็นชอบ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทาง

ราชการเข้าไปดำเนินการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  จำนวน 5  ราย   กระผมจะขอมอบ 
 ให้นิติกร  เป็นผู้ชี้แจง ต่อไป 
 
 
 
 



6 
 

ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์  ลองวิลัย   เรียนประธานสภา สมาชิกสภา เทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมการประชุม  
นิติกรปฏิบัติการ  กระผม ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ ลองวิลัย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมาย    

ให้รับผิดชอบ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับเทศบาลตำบลเหมืองจี้   ซึ่งในระหว่าง เดือนมิถุนายน  
2563   ถึงกันยายน 2563   ได้มีบุคคลจำนวน 5  ราย ได้แสดงเจตนา ยกกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ดังต่อไปนี้  
1. นายวิชาญ จี้รัตน์ ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่54006 ระวาง 
4745 I 9636 เลขที่ดิน 253 หมู่ที่ 7 ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 
ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งของ
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลเพ่ือการเกษตร เนื้อที่ประมาณ 6.25 ตารางวา 
รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือ
ยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
2. นายณรงค์ ตั๋นวัน ได้แสดงเจตนายกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 36922 ระวาง 
4745 I 9642 – 8 เลขที่ดิน 95 หน้าสำรวจ 1629 หมู่ที่ 11 ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมือง
ลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลเพ่ือการเกษตร เนื้อที่
ประมาณ 6.73 ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศ
ที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
3. นายศรีวรรณ จี้ใจ ได้แสดงเจตนายกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 82945 ระวาง 
4745 I 9444 เลขที่ดิน 80 หน้าสำรวจ 5132 หมู่ที่ 8 ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน 
จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลเพ่ือการเกษตร เนื้อที่ประมาณ 6.25 
ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทาง
ราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
4. นายบรรจง จี้อาทิตย์ ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 115818 
ระวาง 4745 I 9636 , 9638 เลขที่ดิน 46 หน้าสำรวจ 7314 หมู่ที่ 7 ตำบล เหมืองจี้ 
อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
โดยมีวัตถุประสงค์ สำหรับการดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 
หรือกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา 
รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือ
ยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
5. นายเดช ตาเจริญเมือง ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 60518 
ระวาง4745 I 9438 เลขท่ีดิน 651 หน้าสำรวจ 523 หมู่ที่ 5 ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน มีขนาดกว้างประมาณ 6 เมตร ยาวประมาณ 11 
เมตร เนื้อที่ประมาณ 66 ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง 
การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
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ตามแนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไป
ดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 111 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ซึ่งในการยกที่ดินให้แก่
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 

กระผมจึงขอมติในที่ประชุมพิจารณารับที่ดินดังกล่าวข้างต้นเป็นทรัพย์สินของเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ 

นายจำรัส    กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ เรื่องการอุทิศท่ีดินให้ 
ประธานสภาฯ กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

จำนวน 5  ราย  ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  กันทะวัง  
นายจำรัส   กันทะวัง ก่อนจะเข้าสู่ญัตติเพื่อพิจารณาขอความชอบ ข้อ 5.4  ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ จำนวน 8  รายการ ขอพักการประชุมสภาฯ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และจะทำการ

ประชุมในช่วงบ่ายในเวลา 13.00 น.   
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเป็นระเบียบวาระการประชุมที่ 5  ข้อ 5.4  ญัตติขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอน 
ประธานสภาฯ     ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 8 รายการ 
    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้   ได้เสนอญัตติ  ครับ 
นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
นายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ เข้าร่วมประชุม   ทุกท่าน  ตามที่ เทศบาลตำบลเหมืองจี้              

ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546  ไปแล้วนั้น 
เทศบาลตำบลเหมืองจี้  มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 8 รายการ เนื่องจากเป็น
งบประมาณที่ไม่ได้ตั้งไว้ ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 รายการ , กองช่าง จำนวน 
1 รายการ และของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 3 รายการ และกองคลัง จำนวน 2 รายการ 
กระผม จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ จำนวน 8 รายการ สำหรับรายละเอียดขอให้แต่ละกองเป็นผู้ชี้แจง 

นางสาวภุมรี   จี้อินทร์ เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , หัวหน้าส่วนราชการ และ 
หัวหน้าสำนักปลัด          ผู้เข้าประชุม ทุกท่าน   สำนักปลัด มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก จำนวน 3 หลังๆ ละ 5,500.00 บาท    
เป็นจำนวนเงิน 13,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)   เพ่ือจัดเก็บเอกสาร
สำคัญของทางราชการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยง่ายต่อการค้นหา
อย่างมีประสิทธิภาพ   
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขอโอนตั้งเป็น
รายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ รายละเอียด ดังนี้ 
1. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16,500.00 บาท 
-  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   จำนวน 3 หลัง ราคาหลังละ 5,500.00 บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติมาตาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

รายละเอียดและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า 
27 ลำดับที่ 10.14.1 
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 โอดลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน       
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,984,078.00 บาท    
ขอโอนลด 16,500.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 2,967,578.00 บาท  

นางสาวสายสมร  ศิริษะ - ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับหนังสือจากสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ แจ้งว่ากระจกโค้ง ที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ชำรุดเสียหาย 

เสื่อมสภาพ และมีบางจุดยังไม่ได้ติดตั้งกระจกโค้ง  จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจุด
ติดตั้งกระจกโค้ง ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ผลปรากฏว่าจุดที่กระจกโค้ง ชำรุดเสียหาย 
จำนวน 9 จุด และจุดที่ติดตั้งใหม่ จำนวน 9 จุด  รวมเป็น 18 จุด ดังนั้น จึงเห็นควรจัดหา
ครุภัณฑ์กระจกโค้ง  เพ่ือติดตั้งในจุดที่มีหนังสือคำร้องขอ ซึ่งครุภัณฑ์ฯ ดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จึงขอเสนอมายังสภาเทศบาลตำบล
เหมืองจี้  เพื่อขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
2. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน จำนวน 75,600.00 
บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจัดซื้อกระจกโค้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
24 นิ้ว  ชนิดกระจกแท้ พร้อมเสาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สูง 2 เมตร ชุดละ 
4,200 บาท จำนวน 18 ชุด  ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖2  
โอนลด   แผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริหารทั่ วไป  งบบุคลากร หมวดเงิน เดือน            
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,296,000.00 บาท ขอโอนลด 75,600.00 บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 1,220,400.00 บาท  

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบการจ่ายดังกล่าว  จากสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

นายจำรัส  กันทะวัง ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    ถ้าไม่มีผม        
ประธานสภาฯ  จะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   งบประมาณ   พ.ศ. 2564   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จำนวน  2  รายการ    ขอได้โปรด 
   ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   คือ นายจำรัส  กันทะวัง 
 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ เรียนท่านประธานสภาฯ  , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, นายกเทศมนตรี และหัวหน้า 
เลขานุการสภาฯ ส่วนราชการ ทุกท่าน   ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
และการแพทย์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในรายการที่คาดว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้อง
ใช้จ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 3 รายการ  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข     

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,500.00 บาท ราคา

รวมเป็นเงิน 10,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
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คุณลักษณะท่ัวไป 
- สามารถวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ  
- ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  
- น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน 250 กรัม (ไม่รวมถ่าน)  
- สัดส่วนเครื่อง  กว้าง103xสูง80xลึก129มม.  
- ผ้าพันแขนที่แถมมากับตัวเครื่อง สามารถวัดได้ตั้งแต่ขนาดรอบแขน 22-32 ซม.  
- จอภาพแสดงผล LCD สามารถมองเห็นค่าความดันโลหิต ชีพจร และเวลา  
 ที่วัดได้ชัดเจน  
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน 
คุณสมบัติจำเฉพาะ  
- ใช้วิธีการวัดแบบ Oscillometric  
- ช่วงความดันโลหิตที่วัดได้ 0-299 มม.ปรอท 
- ช่วงอัตราการเต้นของหัวใจที่วัดได้ (ชีพจร) 40-180 ครั้ง/นาที  
- ค่าความแม่นยำ : ความดันโลหิต ±3 มม.ปรอท ชีพจร ±5%  
- เครื่องสามารถปิดเองอัตโนมัติได้ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 2 นาที โดยเครื่องจะตัดไฟ    
  หน้าจอภาพ 3.5 มีระบบตรวจเช็คอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรที่ไม่ปรกติ   
  (Irregular Heartbeat Detection) 
- มีระบบเช็คการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะวัดความดัน (Body Movement  
  Detection)  
- มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง 60 ค่า พร้อมวันที่และเวลา  
- มีค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 3 ครั้ง ภายใน 10 นาท ี(Average of last 3 readings) 
- มีไฟสัญลักษณ์แนะนำการพันผ้าพันแขนที่ถูกต้อง (Cuff Wrapping Guide Lamp) 
- มีแถบบอกระดับความดันโลหิต (Blood Pressure Level Indicator)  
 ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 

โอนลด  แผนงานสาธารณสุข  งานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณ
ก่อนโอน 1,312,300 บาท     ขอโอนลด 10,500.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 1,301,800.00 บาท 
 

2. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข  งานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบงบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค    สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
จำนวนเงิน 22,000.00 บาท  (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และ     
มีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และ    มี
เทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หน้า 6 ข้อ 12 
   โอนลด แผนงานสาธารณสุข  งานงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ         
งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว้  1,415,280.00 บาท   งบประมาณก่อนโอน 1,301,800.00 บาท  
ขอโอนลด 22,000.00 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,279,800.00 บาท 
 

3.  โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข  งานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบงบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน  
1 เครื่อง    จำนวนเงิน 2,600.00 บาท  (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 หน้า 16 ข้อ 44 
โอนลด แผนงานสาธารณสุข  งานงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบงบบุคลากร 
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ
ก่อนโอน 1,279,800.00 บาท ขอโอนลด 2,600.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 1,277,200.00 บาท 

นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   เพ่ือโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้เสนอจำนวน  
3 รายการ  ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ   

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง คือ  นายจำรัส   กันทะวัง 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเป็นโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง  จำนวน 1  รายการ ขอให้ทางกองช่าง 
ประธานสภาฯ  ไดช้ี้แจง 
 
นายจงรักษ์   จายเขียว เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , นายกเทศมนตรี,ปลัดเทศบาล 
ผอ. กองช่าง และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความประสงค์จะทำการ

โอนตั้งเป็นรายการใหม่  ดังต่อไปนี้ 
1. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวด 
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
- เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟฟ้าแบบโคมถนนอลูมิเนียมปั๊มรุ่นคอยาวการไฟฟ้ารวมอุปกรณ์ 
ครบชุด ขนาด 20 x40 วัตต์  จำนวน 5 ชุดๆ ละ2,500.00 บาทเป็นจำนวนเงิน 
12,500.00 บาท  สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านปงชัย หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอ
เมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 
 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้  

- ก้านโคมแบบท่อประปา   ขนาด 1.5 นิ้ว 
- ขาจับปรับโยกได้ ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง  จำนวน 5  ชุด 

(ราคาตามท้องตลอด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณฉบับเดือน ธันวาคม 2562) 
 โอนลด     แผนงานเคหะและชุมชน    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  ประเภท รายจ่ายเงินเดือนพนักงาน   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  สังกัดกองช่าง  จำนวน 6 อัตรา และการ
ปรับเพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่  พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี  ฯลฯ งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,823,477.40  บาท  ขอโอนลด 12,500.00 บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 1,810.977.40 บาท 

นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   เพ่ือโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

ของกองช่าง  ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง  ได้เสนอจำนวน 1 รายการ  ขอได้โปรดยกมือขึ้น
เหนือศีรษะ   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
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นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปจะเป็นการขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ของกองคลัง  จำนวน  2  รายการ  ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ  กองคลัง  ได้ชี้แจง 
นางภัทรานิษฐ์  เสนาธรรม     เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านนายกเทศมนตรีตำบล 

เหมืองจี้  และหัวหน้าส่วนราชการ  ทุกท่าน  เนื่องด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองจี้        
มีเครื่องพิมพ์ในการใช้งานด้านพัสดุ  การเงินและบัญชี และงานจัดเก็บรายได้  ในการทำงาน
ของเครื่องพิมพ์มีใช้งานเป็นเวลานาน  ทำให้การชำรุดเสียหายบ่อยครั้งและมีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมมากซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน และไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้อีก  ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากภารกิจในปัจจุบัน และการรองรับปริมาณงานที่อาจจะ
ได้รับการถ่ายโอนเพ่ิมขึ้นในอนาคต  เพ่ือสามารถให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้
อย่างทันท่วงที  จึงมีความประสงค์จะขอโอนตั้งรายการใหม่พร้อมโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ดังรายการต่อไปนี้ 
1. โอนตั้งเป็นรายการใหม่    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหางานคลัง  งบลงทุน    
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) ราคา 
4,300.00 บาท  จำนวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน 8,600.00 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์( Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต   

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า

ต่อนาที(ppm)  หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

   โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้จ่าย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ให้ความรู้ผู้เสียภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิยากร ฯลฯ งบประมาณก่อนโอน 50,000.00 
บาท  ขออนุมัติโอนลด 8,600.00บาท คงเหลืองบประมาณคงเหลือ 41,400.00 บาท  
 
2. โอนตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน   
-  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 หลัง ราคา 7,000.00 บาท จำนวน 4 หลงั 

เป็นเงิน  28,000.00 บาท  (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  แบบ 2  บาน 
1) มีหูลิ้นชัก 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
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โอนลด    แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้จ่าย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือ 
ปรับปรุงข้อมูลแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ความรู้ผู้ เสียภาษี  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ   อุปกรณ์    ค่าอาหาร   อาหารว่าง   เครื่องดื่ม 
ค่าวิยากร ฯลฯ งบประมาณก่อนโอน 38,800.00 บาท  ขออนุมัติโอนลด 28,000 บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 10,800.00 บาท 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ    ตามท่ีเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ 2564  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยวิธีงบประมาณ  ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และที่ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 
ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
 

นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   เพ่ือโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

ของกองช่าง  จำนวน  2 รายการ  ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ   
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง คือ นายจำรัส   กันทะวัง 
 

5.4 พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 
และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปรวมถึงวันเริ่มสมัยประชุมและ  
ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 

นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4  พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 
                               ถัดไปรวมถึงวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 
   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบฯ ให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวสายสมร ศิริษะ ตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๑4 )  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕62 กำหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก 

และวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาล กำหนด สมัยประชุมสามัญ  สมัยหนึ่งให้มี
กำหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน” การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้ประธานสภาเทศบาลนำ 
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญสมัยแรกว่าควรจะเริ่มแต่เมื่อใดในปีนั้นกับให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญสมัยแรกของปีต่อไป    และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 20 และการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ ครั้งแรก  ครั้งที่ 1  ประจำป ี 2563   เริ่มประชุมในวันที่ 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 30  พฤษภาคม  2563 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 30  สิงหาคม  2563 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2563 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เริ่มประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 
   2 มีนาคม 2564 
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