
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันท่ี  28 กันยายน  2563 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
    ล ำดับที ่ ช่ือ -สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
๑ นำ นำยวธัญญู       นิวันติ รอ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน บุ   วธัญญู      นิวันติ 
2 นำ นำยบุญเทียม    สุรงครัตน์ รอ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน บุญเทียม   สุรงครัตน์ 
3 นำ นำยสิงห์ทอง     มีคุณ สม สมำชิกสภำ ทต.เขต1 สิงห์ทอง   มีคุณ  
4 นำ นำย สุทัศน์      ช่ือหลำย               สม สมำชิกสภำ ทต.เขต1 สุทัศน์      ช่ือหลำย               
5 นำ นำยสมบูรณ์     ตั้งตรง สม สมำชิกสภำ ทต.เขต1 สมบรูณ์    ตั้งตรง  
6 นำ นำยเจริญ        จัดสวย สม สมำชิกสภำ ทต.เขต1 เจริญ       จัดสวย 
7 นำ นำงสมจิต        ปัญญำสิทธ์ิ สม สมำชิกสภำ ทต.เขต1 สมจิต      ปัญญำสิทธ์ิ  
8 นำ นำงสุธรรม       นีวันกูล  สม สมำชิกสภำ ทต.เขต2 สุธรรม     นีวันกูล   
9 นำ นำยเสน่ห์        หวำนเกิน สม สมำชิกสภำ ทต.เขต2 เสนห่์      หวำนเกิน     

10      นำงนัฐกำนต์  บ ำเพ็ญวโรดม เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน นัฐกำนต์  บ ำเพ็ญวโรดม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำ  ล ำดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับที่                   ช่ือ-สกุล          ต ำแหน่ง          ลำยมือช่ือ 

 
๑ นำยศรีทน         นิวันติ นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ศรีทน       นิวันติ 
2 นำยนิธิศ           อนุ รองนำยเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน นิธิศ           อนุ 
3 นำยค ำรณ         นิวันติ รองนำยเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ค ำรณ       นิวันติ        
4 นำยสีลำ            สุวรรณเมือง เลขำนุกำรเทศบำลต ำบลเมืองปำน สีลำ         สุวรรณเมือง 
5 นำยสังเวียน       อภิวันท์สนอง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีฯ สังเวียน     อภิวันท์สนอง 
6 นำงสำวชำครีย์     ณ ล ำปำง ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ชำครีย์      ณ ล ำปำง 
7 นำงปิยะมำศ       ไชยเมืองช่ืน ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ปิยะมำศ    ไชยเมืองช่ืน 
8 นำยบัณฑิต         ตัวจริง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  บัณฑิต      ตัวจริง 
9 นำงสำวเยำวลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล หัวหน้ำส ำนักปลัด เยำวลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล 

10 นำยจักรพงษ์        เมืองมำ กำรประปำ จักรพงษ์     เมืองมำ 
11 นำงสำวขวัญชนก   วงค์จักร เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรอ.เมืองปำน ขวัญชนก    วงค์จักร 
12 นำงกรรฐิกำ         แต้มคม นักทรัพยำกรบุคคล กรรฐิกำ     แต้มคม 
13 นำงสำวพิมพ์ปวีณ์   ช่ือหลำย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร พิมพ์ปวีณ์   ช่ือหลำย 
14 นำยพิพัฒน์           ก๋ำวี พนักงำนจ้ำงทั่วไป พิพัฒน์       ก๋ำวี 
15 นำงสำวรุ่งนภำ       ตั้งกำร นักจัดกำรงำนทั่วไป รุ่งนภำ       ตั้งกำร 

 
 
 
 
 
 

 



การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 
       สมัยวิสามัญ สมยัท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
        วันท่ี  28 กันยายน  2563 เวลา 09.00 น. 

    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

เลขานุการสภาฯ   เมื่อถึงก ำหนดเวลำ09.00 น. ได้ตรวจสอบรำยช่ือสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
ที่ได้ลงช่ือเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 10 ท่ำน เมื่อครบองค์ประชุม ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลเมืองปำนเข้ำประจ ำที่ในห้องประชุมนำยวธัญญู นิวันติ ประธำนสภำเทศบำลต ำบล   
เมืองปำน จุดเทียน – ธูป บูชำพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล
เมืองปำน  
 

ประธานสภาฯ  เรียนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน,คณะผู้บริหำร,หัวหน้ำส่วนรำชกำร,เจ้ำหน้ำที่และ
ผู้เข้ำร่วม ประชุมทุกท่ำน วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 
พ.ศ.2563 ตำมประกำศอ ำเภอเมืองปำน  เรื่อง  เรียกประชุมวิสำมัญ  สมัยที่ 2 ประจ ำปี  
พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน  2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน ๒๕๖3 มีก ำหนด 15 วัน 
ล ำดับต่อไป  

ประธานสภาฯ  กระผมขอช้ีแจงระเบียบวำระกำรประชุมสภำเทศบำล ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
  เมืองปำน สมัยสำมญั  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2563   

เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องคณะกรรมการท่ีสภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี     

                               ระบียบวาระที่  5         เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 ขอพิจำรณำเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ    
ป่ำแม่สุกและแม่สอยเพื่อใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ
เมืองปำน (รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) 
 

5.2 ขอพิจำรณำเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นทีป่่ำสงวนแห่งชำติ    
ป่ำแม่สุกและแมส่อยเพื่อใช้เป็นพื้นที่ของกำรประปำส่วนภูมภิำค 
(รำยละเอียดตำมสิ่งที่สง่มำด้วย 
5.3 ขอพิจำรณำอนุมัตโิอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ตั้งเป็นรำยกำรใหม ่(ของส ำนักปลดั) 
5.4 ขอพิจำรณำอนุมัตกิันเงินเบกิเหลือ่มปี (รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย) 
ประจ ำปงีบประมำณ 2563 หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
กรณีมิได้ก่อหนี้ผกูพัน และขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีตอ่สภำท้องถ่ิน 
5.5 ขอพิจำรณำเห็นชอบในกำรจัดท ำบันทกึข้อตกลงควำมร่วมมือ
กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอย 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 

ประธำนสภำฯ  ขออนุญำตเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมตำมเอกสำรที่แจกให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนแล้ว  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ตำมหนังสืออ ำเภอเมอืงปำน ที่ ลป 0023.11/3046 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2563  

อ ำเภอได้อนุมัติร่ำงเทศบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ของเทศบำลต ำบลเมืองปำน และส่งคืนร่ำงเทศบัญัติให้ประธำนสภำฯ และประธำนสภำฯ       
ได้ร่ำงเทศบัญญัติฯส่งให้นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ลงนำมใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 ก่อนกำรเบิกจ่ำยทุกรำยกำรตำม       
เทศบัญญัติให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสัง่กำรทีเ่กี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
ต่อไป 

นำยกเทศมนตร ี - ตำมหนังสืออ ำเภอเมอืงปำน ที่ ลป 1318.5/ว 2977 ลงวันที่ 8 กันยำยน 2563 เรื่องกำร 
เข้ำท ำประโยชนในพื้นที่ป่ำไม้ และขอผอ่นผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2563 
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำยังมสี่วนรำชกำรใดเข้ำท ำประโยชนในพืน้ที่ป่ำไม้ก่อนไดร้ับอนญุำต 

 1. ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2563 โดยให้ด ำเนินกำร
ให้ถูกต้องตำมระเบียบและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ ยื่นค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ภำยใน 
180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรเีห็นชอบ ขอให้ยื่นค ำขอว่ำอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติหรืออยู่
ในเขตป่ำตำมพระรำชบญัญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ส ำหรบัป่ำสงวนแห่งชำติยื่นค ำขอที่
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดล ำปำง และป่ำตำมพระรำชบญัญัตปิ่ำไม้  
พุทธศักรำช 2484 ยื่นค ำขอ ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมท้ี่ 3 (ล ำปำง) 2. ให้ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐจัดท ำภำพถ่ำยทำงอำกำศ (Google earth) แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอ
อนุญำตโดยสงัเขป แนบมำพรอ้มค ำขออนุญำต 
- ตำมหนังสืออ ำเภอเมอืงปำน ที่ ลป 1318.1/3001 ลงวันที่ 9 กันยำยน 2563 เรื่องกำร
เข้ำท ำประโยชน์ในพื้นที่ป่ำไม้ และขอผอ่นผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2563 
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำยังมสี่วนรำชกำรใดเข้ำท ำประโยชน์ในพืน้ที่ป่ำไม้ก่อนไดร้ับอนญุำต 
1. กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ให้ยื่นค ำขอที่ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 2. กรณีพืนที่อยู่ในเขตป่ำตำมพระรำชบัญญัติปำ่ไม้ พุทธศักรำช 2484 ให้ยื่นค ำ
ขอที่ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 3 ล ำปำง 3. ให้ยื่นค ำขอต่อหน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ                 
ตำมข้อ1 ข้อ2 โดยตรง  

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน  
 

ประธานสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมือ่วันท่ี 28 สิงหาคม  2563 
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ประธานสภาฯ  - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ครับ (ไม่ม)ี ถ้ำไม่มี 
กระผมจะขอมติในทีป่ระชุมครับ  สมำชิกฯ ท่ำนใดเห็นชอบรำยงำนกำรประชุมฯ สมัยสำมญั 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2563 ในวันที่  28 สิงหำคม 2563 โปรดยกมือข้ึนครับ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ....9.... เสียง,ไม่เห็นชอบ ...0....เสียง,งดออกเสียง ...1.. เสียง (ประธำนสภำ) 
 

ประธำนสภำ   - เป็นอันว่ำ เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
เมืองปำน สมัยสำมญั  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม  
2563 ครับ 

 

ประธานสภาฯ  ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ 3 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธำนสภำฯ  กำรยื่นกระทู้ถำม ต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย  

ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔     
ข้อ ๙๒  กำรตั้งกระทู้ถำมทั่วไปให้เสนอล่วงหน้ำเป็น หนังสือยื่นต่อประธำนสภำ

ท้องถ่ินโดยมีข้อควำมเป็นค ำถำมในข้อเท็จจริง หรือนโยบำยของผู้บริหำรท้องถ่ินข้อเท็จจริงที่
อ้ำงประกอบกระทู้ถำมทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถำมรับรองว่ำถูกต้อง แม้ไม่ได้
ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถำมทั่วไปก็ตำม และถ้ำจ ำเป็นจะต้องมีค ำช้ีแจงประกอบก็ให้ระบุแยก
เป็นส่วนหนึ่งต่ำงหำกค ำถำม ข้อเท็จจริง ตลอดจนค ำช้ีแจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน 
ซ้ ำซำกหรือมีลักษณะเป็นกำรอภิปรำย  

ประธำนสภำฯ  ข้อ ๙๔ กระทู้ถำมด่วน ให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนสภำท้องถ่ินโดยมี
หัวข้อเรื่องที่จะตั้งกระทู้ถำม  ให้ประธำนสภำท้องถ่ินรีบจัดส่งกระทู้ถำมนั้ น ไปยังผู้บริหำร
ท้องถ่ินเพื่อเตรียมตอบและให้แจ้งไปด้วยว่ำได้ก ำหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถำมถำมกระทู้เรื่องนั้นใน
กำรประชุมครั้งใด กำรก ำหนดเวลำดังกล่ำวนั้นให้ประธำนสภำท้องถ่ินค ำนึงถึงควำมส ำคัญของ
เหตุกำรณ์และควำมสนใจของประชำชน โดยเคร่งครัด ในครำวประชุมนี้ไม่มีผู้ ใดเสนอกระทู้
ถำมเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้ำ แต่อย่ำงใด ดังนั้นจึงผ่ำนระเบียบวำระนี้ไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธำนสภำฯ  ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่  
 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องคณะกรรมการท่ีสภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว    
- ระเบียบวำระที่ 4 ไม่มี ล ำดับต่อไปผมขออนุญำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม  
วำระที่ 5 ครับ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
ประธำนสภำ 5.1 ขอพิจารณาเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุกและแม่สอยเพ่ือใช้

พ้ืนท่ีเป็นท่ีตั้งส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย)   
ขอเชิญนำยกเทศมนตรีช้ีแจงรำยละเอียดครับ 

นำยกเทศมนตรี - เทศบำลต ำบลเมอืงปำนได้รับหนังสอืจำกเกษตรอ ำเภอเมืองปำน ที่ ลป 1309/563 ลงวันที่ 
8 กันยำยน 2563  เรื่อง แจ้งขอรับควำมเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ     
ด้วยเกษตรอ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง มีควำมประสงค์จะขอใช้พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ           
ป่ำแม่สุก-แม่สอย เพื่อใช้พื้นที่เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำน เพื่อบริกำรแก่เกษตรในพื้นที่  

 

นำยกเทศมนตรี   - ขอเชิญตัวแทนจำกเกษตรอ ำเภอเมืองปำน มำช้ีแจงรำยละเอียดครับ 
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ตัวแทนเกษตรอ ำเภอเมืองปำน - เรียนประธำนสภำ,นำยกเทศมนตร,ีสมำชิกสภำเทศบำล,และผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุมทกุท่ำน 
เนื่องจำกส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมอืงปำน ตั้งอยูห่มู่ 4 พื้นที่เป็นของป่ำสงวนแหง่ชำติ ในวันน้ี 
ขอมติจำกสภำเทศบำลเพื่อขออนุญำต ใช้สถำนที่ของส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองปำน  
ก่อนหน้ำนี้ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองปำนได้สง่หนงัสอืไปที่ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดแล้ว 
และสง่หนงัสือไปทีส่ ำนักงำนทรัพยำกรและสิง่แวดล้อมจังหวัดล ำปำงต่อไป วันน้ีจงึขอมติ      
ที่ประชุมเพื่อใช้พื้นที่เป็นสถำนทีป่ฏิบัติงำน เพือ่บริกำรแกเ่กษตรในพื้นที่ต่อไปค่ะ 

นำยกเทศมนตรี - เพื่อให้เป็นไปตำมระเบยีบคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรใช้พื้นที่เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำน หรือเพื่อประโยชน์
อย่ำงอื่นของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2563        
ขอเชิญปลัดเทศบำลช้ีแจงระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องครับ 

ปลัดเทศบำล - เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร ผอ.กอง เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล 

 

ปลัดเทศบำล - ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการใช้พ้ืนท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์
อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 

   หมวด 3 เอกสำรประกอบกำรขออนุญำตและกำรรับรอง 
ข้อ 12 เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรขออนุญำต มีดังนี ้
(6) เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ป่ำน้ันต้ังอยู่ 

 

ปลัดเทศบำล - ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546  
มาตรา 6 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 
ดังต่อไปนี้  
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
หมวด 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 

ปลัดเทศบำล มาตรา 7 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน หมำยถึง กำรปฏิบัติรำชกำรที่มี
เป้ำหมำยเพื่อให้เกดิควำมผำสกุและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน ควำมสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

ประธำนสภำฯ   - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติ ป่ำแม่สุก-ป่ำแม่สอย ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง เพื่อใช้พื้นที่   
เป็นที่ตั้งเกษตรอ ำเภอเมืองปำน ขอเชิญยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ……9……เสียง 
ไม่เห็นชอบ ..0..... เสียง 
งดออกเสียง..1..... เสียง (ประธำนสภำ) 
 

ประธำนสภำฯ  - สภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่สุก-ป่ำแม่สอย ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง เพื่อใช้พื้นที่ เป็นที่ตั้ง
เกษตรอ ำเภอเมืองปำน  
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ประธำนสภำฯ  5.2 ขอพิจารณาเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุกและแม่สอย            
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีเป็นท่ีของการประปาส่วนภูมิภาค (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย)   
ขอเชิญนำยกเทศมนตรีช้ีแจงรำยละเอียดครับ 

นำยกเทศมนตรี - เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำล ำปำง   ที่ ลป 
55110-22/99 ลงวันที่ 23 กันยำยน 2563  เรื่อง ขอพิจำรณำเห็นชอบในกำรขอใช้พื้นที่
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย เพื่อใช้เป็นพื้นที่ของกำรประปำส่วนภูมิภำค 

 

นำยกเทศมนตรี   - ขอเชิญตัวแทนจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค มำช้ีแจงรำยละเอียดครับ 
 

ตัวแทนกำรประปำส่วนภูมิภำค -  เรียนประธำนสภำ,นำยกเทศมนตร,ีสมำชิกสภำเทศบำลและผูเ้ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ผมนำยจกัรพงษ์ เมืองมำ เป็นตัวแทนของกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำล ำปำง  
ขอพิจำรณำกำรขอใช้พื้นที่ของป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย เพื่อใช้เป็นพื้นที่ของ
กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำล ำปำง บริกำรสำขำเมืองปำน ภำรกิจของประปำคือล ำน้ ำอุปโภค
บริโภคในเขตเทศบำลและใกล้เคียงเพื่อใช้น้ ำที่สะอำด วันนี้จึงขอสภำเทศบำลฯพิจำรณำ
เห็นชอบ ในกำรขอใช้พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย เพื่อใช้เป็นพื้นที่ของ    
กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำล ำปำง ครับ 

นายกเทศมนตร ี ตำมระเบียบคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรใช้พื้นที่เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำน หรือเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่นของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2563 ที่ปลัดได้กล่ำวตำมข้อ 
5.1  

ประธำนสภำฯ   - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติ ป่ำแม่สุก-ป่ำแม่สอย ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง เพื่อใช้พื้นที่   
เป็นที่ตั้งกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำล ำปำง ขอเชิญยกมือข้ึนครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ …9…เสียง 
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 
 

ประธำนสภำฯ  - สภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่สุก-ป่ำแม่สอย ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง เพื่อใช้พื้นที่เป็นที่ตั้ง   
กำรประปำส่วนภูมิภำค 

 

ประธานสภา 5.3 ขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                   
ตั้งเป็นรายการใหม่  

นำยกเทศมนตรี  - ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลเมืองปำน มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักปลัดเทศบำล จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำนและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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นำยกเทศมนตรี  โอนลด 

- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบบุคลำกร  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  เงินเดือน
พนักงำน  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเลื่อนระดับ
และเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ ซึ่งรวมพนักงำนเทศบำลที่อยู่ในปัจจุบันและมีอยู่ในแผนอัตรำก ำลังพนักงำน
เทศบำล  งบประมำณคงเหลือก่อนโอนลดงบประมำณ 973,711.00 บำท โอนลดงบประมำณ
จ ำนวน 89,100.00 บำท   
โอนเพ่ิม ตั้งเป็นรายการใหม่ 

 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ส านักงาน ฉำกกั้นห้องพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน 19,200.00 บำท (ตามราคา
ท้องตลาด) ประกอบด้วย 
1.1 ฉำกกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลำย ขนำด (ก) 0.80 X (ส) 1.60 เมตร  จ ำนวน 1 แผง      

          จ ำนวน  3,200.00 บำท 
   1.2 ฉำกกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลำย ขนำด (ก) 1.00 X (ส) 1.60 เมตร  จ ำนวน 1 แผง      

       จ ำนวน  3,700.00 บำท 
1.3 ฉำกกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลำย ขนำด (ก) 1.20 X (ส) 1.60 เมตร   

       จ ำนวน 2 แผงๆละ 3,950.00 บำท รวมจ ำนวนเงิน 7,900.00 บำท 
1.4 เสำจบสูง 1.60 เมตร  จ ำนวน 2 ต้นๆละ 1,300.00 บำท รวมจ ำนวนเงิน                    

       2,600.00 บำท 
1.5 ขำตัวที จ ำนวน 6 อันๆละ 300.00 บำท รวมจ ำนวนเงิน 1,800.00บำท 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ส านักงาน  ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด (ก) 1187 X (ล) 480 X (ส) 878 มม.   
จ ำนวน 1 ตู้ จ ำนวน 3,900 บำท (ตามราคาท้องตลาด) 

นำยกเทศมนตรี  - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ส ำนักงำน ตู้โชว์กระจก ขนำดไม่น้อยกว่ำ (ย) 80 X (ก) 40 X (ส) 190 ซม. จ ำนวน 2 ตู้ๆละ 
9,500.00 บำท รวมเป็นเงิน 19,000.00 บำท  (ตามราคาท้องตลาด) 

 

- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ส ำนักงำน ชุดโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอี้ จ ำนวน 4 ชุดๆละ 5,000.00 บำท รวมเป็นเงิน 
20,000.00 บำท (ตำมรำคำท้องตลำด) ประกอบด้วย 

นำยกเทศมนตรี  1. โต๊ะท ำงำนไม้พำร์ติเคิลเคลือบผิวเมลำมีน แบบ 2 ลิ้นชัก ขนำด (ย) 120 (ก) 60  
(ส) 75 ซม. จ ำนวน 4 ตัวๆละ 3,500.00 บำท รวมเป็นเงิน 14,000.00 บำท 
2. เก้ำอี้ท ำงำน ชนิดหนัง มีที่วำงแขนปรับสูง ต่ ำได้ ด้วยโซ๊คไฮโดรลิค มีล้อเลื่อน 5 ล้อ    
จ ำนวน 4 ตัวๆละ รำคำตัวละ 1,500.00 บำท รวมเป็นเงิน 6,000.00 บำท 

 

นำยกเทศมนตรี - แผนงานบริหารงานทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์            
(Ink Tank Printer) 7,500.00 บำท จ ำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 15,000 บำท ตั้งตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภำคม 2563             
หน้ำ 18 ข้อ 50 ตำมรำยละเอียดแนบมำพร้อมนี้ 
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นำยกเทศมนตรี  - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหำเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 KVA รำคำ 12,000 บำท ตั้งตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภำคม 2563      
หน้ำ 22 ข้อ 64 ตำมรำยละเอียดแนบมำพร้อมนี้ 

 

นายกเทศมนตรีฯ เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ปลัดเทศบาลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บรหิำร ผอ.กองทกุกอง เจ้ำหน้ำที่และ 

ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำลต ำบล 
เมืองปำน ขอช้ีแจงระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องดงันี ้
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2และ3) พ.ศ.2543  

   หมวด4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
ข้อ27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทีท่ ำให้ 
ลักษณะปริมำณคุณภำพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนมุัติของสภำ
ท้องถ่ิน 

 

ประธำนสภำฯ  - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี 
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ตำมรำยละเอียดที่นำยกเทศมนตรีได้
กล่ำวมำข้ำงต้น โปรดยกมือข้ึนครับ 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ .........9....  เสียง 
ไม่เห็นชอบ .....0..... เสียง 
งดออกเสียง .....1...... เสียง (ประธำนสภำ) 

ประธำนสภำฯ  - สภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนมีมตเิป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 ตั้งเป็นรำยกำรใหม ่ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น 
 

 

ประธานสภา  5.4 ขอพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี (รายจ่ายค้างจ่าย) ประจ าปีงบประมาณ 2563  
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น 

นำยกเทศมนตร ี ด้วยกองคลังเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขออนุมัติกันเงินเหลือจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ที่ยังมิได้ก่อหนีผู้กพันภำยในปงีบประมำณ พ.ศ.2563 (ขอเชิญผูอ้ ำนวยกำร     
กองคลงัช้ีแจงรำยละเอียดครบั) 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง - ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุน ประเภทรำยจ่ำยหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงเป็นเงิน 
3,968,503.00 บำท โดยอ้ำงถึงบันทึกข้อควำมส ำนักปลัดที่ลป 55201/- ลงวันที่ 25   
กันยำยน 2563 และ บันทึกข้อควำมกองช่ำง  ที่ลป 55203/- ลงวันที่ 25 กันยำยน 2563 
เรื่ อ งขอแจ้ งร ำยกำรขอกัน เงิน ไ ว้ เบิ ก เหลื่ อมปีประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563                                 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตำมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร  หมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง รวมที่อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงกำรก่อสร้ำง  จ ำนวน  14  รำยกำรและขอ
อนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินต่อได้ไม่เกิน 1 ปี  ของโครงกำรเดิมปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน  
7 รำยกำรและงบอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ปี 2563 สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 
พ.ศ. 2562  อนุมัติเมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 5 รำยกำร  

 



 
-8- 

 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง และเงินอุดหนุนงบอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน  3 รำยกำร ไม่สำมำรถก่อหนี้

ผูกพันให้ทันภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2563 ของกำรปิดบัญชีสิ้นปีงบประมำณ 2563 นั้น 
กรณีที่มรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ยังมิได้ก่อหนีผู้กพันแต่มคีวามจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ัน
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมัติกนัเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไมเ่กิน
ระยะเวลาหนึง่ปี ตามระเบียบดังนี ้
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบรหิำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส ำนักงำน  
1. ฉำกกั้นห้องพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน 19,200.00 บำท (ตำมรำคำท้องตลำด) 
ประกอบด้วย 
1.1  ฉำกกั้นห้องครึง่กระจกขัดลำย ขนำด (ก) 0.80 X (ส) 1.60 เมตร  จ ำนวน 1 แผง      

             จ ำนวน  3,200.00 บำท 
      1.2  ฉำกกั้นห้องครึง่กระจกขัดลำย ขนำด (ก) 1.00 X (ส) 1.60 เมตร  จ ำนวน 1 แผง      

            จ ำนวน  3,700.00 บำท 
      1.3  ฉำกกั้นห้องครึง่กระจกขัดลำย ขนำด (ก) 1.20 X (ส) 1.60 เมตร   

            จ ำนวน 2 แผงๆละ 3,950.00 บำท รวมจ ำนวนเงิน 7,900.00 บำท 
1.4  เสำจบสงู 1.60 เมตร  จ ำนวน 2 ต้นๆละ 1,300.00 บำท รวมจ ำนวนเงิน                
2,600.00 บำท 
1.5 ขำตัวที จ ำนวน 6 อันๆละ 300.00 บำท รวมจ ำนวนเงิน 1,800.00บำท 
- แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส ำนักงำน  ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด (ก) 1187 X (ล) 480 X (ส) 878 มม. จ ำนวน  
1 ตู ้จ ำนวน 3,900 บำท (ตำมรำคำท้องตลำด) 

    - แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ส ำนักงำน ตู้โชว์กระจก ขนำดไม่น้อยกว่ำ (ย) 80 X (ก) 40 X (ส) 190 ซม. จ ำนวน 2 ตู้ๆละ 
9,500.00 บำท รวมเป็นเงิน 19,000.00 บำท  (ตำมรำคำท้องตลำด) 

      - แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
ส ำนักงำน ชุดโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอี้ จ ำนวน 4 ชุดๆละ 5,000.00 บำท รวมเป็นเงิน 
20,000.00 บำท (ตำมรำคำท้องตลำด) ประกอบด้วย 

    1. โต๊ะท ำงำนไม้พำร์ติเคิลเคลือบผิวเมลำมีน แบบ 2 ลิ้นชัก ขนำด (ย) 120 (ก) 60  
    (ส) 75ซม. จ ำนวน 4 ตัวๆละ 3,500.00 บำท รวมเป็นเงนิ 14,000.00 บำท 
    2. เก้ำอี้ท ำงำน ชนิดหนงั มีที่วำงแขนปรับสูง ต่ ำได้ ด้วยโซ๊คไฮโดรลิค มลี้อเลื่อน 5 ล้อ    
            จ ำนวน 4 ตัวๆละ รำคำตัวละ 1,500.00 บำท รวมเป็นเงนิ 6,000.00 บำท 

    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 
- แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหำเครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึกพมิพ์          
(Ink Tank Printer)  7,500.00 บำท จ ำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 15,000 บำท ตั้งตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือน พฤษภำคม 2563 
หน้ำ 18 ข้อ 50 
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ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั   - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบรหิำรทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหำเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 KVA รำคำ 12,000 บำท ตั้งตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน พฤษภำคม 2563      
หน้ำ 22 ข้อ 64 ตำมรำยละเอียดแนบมำพร้อมนี ้

   แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
หมวดครุภัณฑ์  

         ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ โคมไฟฟ้ำ ส ำหรับติดตั้งไฟกิ่งสำธำรณะในหมู่บ้ำน เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อโคมไฟฟ้ำ ส ำหรับติดตั้งไฟกิ่งสำธำรณะในหมู่บ้ำน ไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ จึงตั้งตำมรำคำท้องตลำด เป็นไปตำมหนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง
แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งไว้ 15,000.- บำท   

  

หมวดท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  2   รายการ 
         ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือก่อสร้างโครงการ  ดังต่อไปน้ี   

1. ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. ข้ำงถนนในหมู่บ้ำน บ้ำนน้ ำโจ้ หมู่ที่ 8  ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
คสล. ข้ำงถนนในหมู่บ้ำน บ้ำนน้ ำโจ้ หมู่ที่ 8 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง  
ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 82 เมตร ลึก 0.60 เมตร โดยเฉลี่ย หนำ 0.12 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 1x1เมตร เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16 และมำตรำ 17 และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำ 49 ข้อ 16 งบประมำณ 311,000.- บำท 

  
2. รำงส่งน้ ำ คสล.ทุ่งแพะ บ้ำนแพะ หมู่ที่ 4 ก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำ คสล. ทุ่งแพะ บ้ำนแพะ หมู่ที่ 
4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 1.50 เมตร ยำว 85 เมตร ลึก 
1.00 เมตร โดยเฉลี่ย เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
หน้ำ 47 ข้อ 12 งบประมำณ 300,000.- บำทโครงกำรบูรณะผิวคอนกรีตสำยกลำงบ้ำน 
บ้ำนแพะ หมู่ที่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 57 
ม. หนำ 0.15 ม. โดยเฉลี่ย  หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 228 ตร.ม.(ไม่มีไหล่ทำง)  รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลเมืองปำนงบประมำณ 174,000.-  บำท 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงบลงทุนค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างอาคารตา่งๆ   
ประเภทอาคาร  จ านวน  4  รายการ ดังน้ี 
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ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     1.  ก่อสร้ำงศำลำริมทำง บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงศำลำริมทำง                            
บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 
4 เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 2.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 16 ตำรำงเมตร เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561  – 2565) 
หน้ำ 48 ข้อ 14  งบประมำณ 80,000.- บำท 
2. ก่อสร้ำงห้องบ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงห้องน้ ำ บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6  
ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 2 เมตร ยำว 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 
2.50 เมตร เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำ 48ข้อ 15 งบประมำณ  120,000.- บำท 
3. ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนปำงอ่ำย หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง 
อำคำรอเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนปำงอ่ำย หมู่ที่ 5 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 12 เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่ำ 60 ตำรำงเมตร เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำ 57 ข้อ 3 งบประมำณ 200,000.- บำท 
4. ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงอำคำร 
อเนกประสงค์ บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 
15 เมตร ยำว 16.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 243 ตำรำงเมตร 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561– 2565) หน้ำ 57 ข้อ 1 งบประมำณ 350,000.-บำท 
 

           ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 8 รายการ 
1. ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยข้ำงวัด – บ้ำนนำงสมจิต  จ ำหลัก บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 เพื่อก่อสร้ำง
ถนน คสล. ซอยข้ำงวัด-บ้ำนนำงสมจิต จ ำหลัก บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ
เมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 115 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 345 ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด 0.30 ม.         
(ไม่มีไหล่ทำง) เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16 และมำตรำ 17 และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำ 40 ข้อ 14 งบประมำณ 240,000.- บำท 
2. ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยบ้ำนนำงเต็ม  แต้มคม บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง
ถนน คสล. ซอนบ้ำนนำงเต็ม  แต้มคม บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 34 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่      
ไม่น้อยกว่ำ 102 ตำรำงเมตร (ไม่มีไหล่ทำง) เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและ
ข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16 และ
มำตรำ 17 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 และแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำ 41 ข้อ 18งบประมำณ 
62,000.- บำท 
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ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      3. ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยบ้ำนนนำยภำพ พลเมฆ บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่  3  เพี่อจ่ำยเป็น          

ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยบ้ำนนำยภำพ  พลเมฆ บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ
เมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 47 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 141 ตำรำงเมตร (ไม่มีไหล่ทำง) เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผน
และข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16 และ
มำตรำ 17 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 และแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำ 41 ข้อ 17 งบประมำณ 
85,000.- บำท 
4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝำยปงป่ำค่ำ  บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝำยปงป่ำค่ำ บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 56 เมตร หนำ 0.15 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก      
ไม่น้อยกว่ำ 224 ตำรำงเมตร เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16 และมำตรำ 17 และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพั สดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำ 39 ข้อ 13 งบประมำณ 120,000.- บำท 
5. โครงกำรซ่อมสรำ้งเสรมิผวิถนนลำดยำงแอสฟัลทต์ิกคอนกรตีถนนสำยท ำนบดินห้วยโป่งเหน็ 
บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ ซ่อมสร้ำงเสริมผิวถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สำนท ำนบดินห้วยโป่งเห็น บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3 ขนำดกว้ำง 0.5  – 4 เมตร ยำว 251 เมตร 
หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 941.00 
ตำรำงเมตร เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16 และมำตรำ 17 และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำ 39 ข้อ 13 งบประมำณ 428,000.- บำท 
6. ซ่อมสร้ำงเสริมผิวถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนหลวงเมืองปำน – บ้ำนน้ ำโจ้ 
บ้ำนหลงเมืองปำน หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ำยค่ำซ่อมสร้ำงเสริมผิวถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สำยบ้ำนหลวงเมืองปำน – บ้ำนน้ ำโจ้ บ้ำนหลวงเมืองปำน หมู่ที่ 9 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ   
เมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 90 เมตร หนำ 0.05 เมตร โดยเฉลี่ย หรือ      
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 270 ตำรำงเมตร  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16 และมำตรำ 17 และ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำ 39 ข้อ 13 งบประมำณ 84,000.- บำท 
7. เทลำนคอนกรีตป่ำช้ำเหนือบ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ำยค่ำ เทลำนคอนกรีตป่ำช้ำเหนือ 
บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง หนำ 0.15 เมตร       
มีปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 500 ตำรำงเมตร เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและ
ข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16 และ
มำตรำ 17 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 และแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) หน้ำ 40 ข้อ 15 งบประมำณ 
300,000 บำท 
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ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั      8. บูรณะผิวคอนกรีตสำยห้วยโปง่เห็น บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ำยค่ำ บูรณะผิวคอนกรีตสำย

ห้วยโป่งเห็น บ้ำนน้ ำจ ำ หมูท่ี่ 3 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4 
เมตร ยำว 18 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 72 ตำรำงเมตร (ไม่มี
ไหล่ทำง) เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16 และมำตรำ 17 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้ำ 41 ข้อ 19 งบประมำณ 53,000.- บำท 

 
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น (ตามระเบียบฯ ข้อ 59  วรรคสอง) 
จ านวน 7 โครงการ ( ของงบประมาณรายจา่ยปี 2562 )   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 

1. โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสรมิเหลก็ ซอยวัดพระธำตุมอ่นเวียงบ้ำนทุง่โปง่ หมู่ที่ 1 
ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ยำว 45.00 เมตร ลกึ 
0.60 เมตร หนำ 0.12 เมตร โดยเฉลี่ย พรอ้มบ่อพัก ขนำด 1.00 x 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
หนำ 0.12 เมตร โดยเฉลี่ย จ ำนวน 6 บ่อ และวำงทอ่กลมคอนกรตีเสริมเหลก็ ขนำด
เสน้ผ่ำศูนยก์ลำง 0.60 เมตร จ ำนวน 78 ท่อน รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบล
เมอืงปำน งบประมำณ 409,000.- บำท  
2. โครงกำรขุดบ่อขยะประจ ำต ำบลเมอืงปำน บริเวณบ่อขยะ บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3 ต ำบลเมืองปำน 
อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดปำกกว้ำง 20.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
โดยเฉลีย่ โดยมีปรมิำตรดินขุดไม่นอ้ยกว่ำ 2,499.00 ลกูบำศก์เมตร พรอ้มปรับแต่งขอบคันบ่อ
โดยรอบ รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลเมอืงปำน งบประมำณ 104,700.- บำท 
3.โครงกำรถมหนิคลกุพร้อมปรบัเกลี่ย บรเิวณป่ำช้ำ บ้ำนน้ ำจ ำ หมูท่ี่ 3 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอ
เมอืงปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดพื้นที่ถมหินคลุกพรอ้มปรับเกลีย่ไม่น้อยกว่ำ 560.00 ตำรำงเมตร 
หนำ 0.10 เมตร โดยเฉลี่ย รำยละเอยีดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลเมืองปำน งบประมำณ 
39,400.- บำท  
4. โครงกำรถมดินลูกรังพรอ้มปรับเกลี่ย ไหล่ทำงสำยทุ่งเด่น บำ้นทุ่งโปง่ หมู่ที่ 1 ต ำบลเมอืงปำน 
อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ 1.00 เมตร ยำว 430.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรอืมีพื้นที่ถมดนิลกูรงัพร้อมปรบัเกลี่ยไม่น้อยกว่ำ 860.00 ตำรำงเมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลเมอืงปำน งบประมำณ 30,000.- บำท  
5. โครงกำรถมดินลูกรังพรอ้มปรับเกลี่ย ถนนสำยกลำงทุ่ง สำมแยกทุง่เด่น บ้ำนทุง่โปง่ หมู่ที่ 1 
ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 43.00 เมตร หนำ 
0.50 เมตร โดยเฉลี่ย หรอืมีพื้นที่ถมดนิลกูรงัพร้อมปรบัเกลี่ยไม่น้อยกว่ำ 129.00 ตำรำงเมตร 
รำยละเอยีดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลเมอืงปำน งบประมำณ 15,000.- บำท  
6. โครงกำรเสรมิผิวแอสฟลัท์ตกิคอนกรตี สำยกลำงบำ้น บ้ำนแพะ หมู่ 4   ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ
เมอืงปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 151.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดย
เฉลีย่ หรือมีพื้นทีเ่สริมผิวแอสฟลัท ์   ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 604.00 ตำรำงเมตร  รำยละเอยีด
ตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลเมืองปำน งบประมำณ 174,000.- บำท 
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ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั      7. โครงกำรซอ่มสร้ำงผิวจรำจรแอสฟลัท์คอนกรีต ถนนสำยพระธำตุวงค์ตำ บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3  
ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 91.00 เมตร หนำ  
0.04 เมตร โดยเฉลี่ยหรอืมีพืน้ที่ซอ่มสร้ำงผิวจรำจรแอสฟลัทค์อนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ 364.00 
ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลเมืองปำน งบประมำณ 148,900.- บำท 
 
รายจ่ายท่ียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ จ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จ านวน  5  รายการ  

 

1. โครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยกลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ที่ 4 ต ำบลเมืองปำน 
อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 544.00 เมตร หนำ 0.04 
เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 2,176.00 ตำรำงเมตร 
งบประมำณ 626,000.- บำท 
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำยค ำหล้ำ  แสนสมบัติ บ้ำนดอนแก้ว 
หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 
131.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 393.00 ตำรำงเมตร 
งบประมำณ 221,000.- บำท  
3. โครงกำรถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสำยบ้ำนทุ่งหลง บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน 
อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง3.00 เมตร ยำว 70.00 หนำ 0.15 เมตร 
โดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่ำ 210.00 ตำรำงเมตร หรือมี
ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 31.50 ลูกบำศก์เมตร งบประมำณ 51,000.- บำท 
4.โครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำ คอนกรีตเสริมเหล็กฝำยทุ่งใหม่ (ล ำห้วยแม่ตวม) บ้ำนดอนไชย 
หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 0.70 เมตร       
ยำว 20.00 ลึก 0.60 เมตร  เมตรหนำ 0.10 เมตร โดยเฉลี่ย งบประมำณ 49,000.- บำท 
5. ก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำ คอนกรีตเสริมเหล็กฝำยทุ่งหลวง (ล ำห้วยแม่แมะ) บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 
ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 0.70 เมตร  
ยำว 20.00 ลึก 0.60 เมตร  เมตรหนำ 0.10 เมตร โดยเฉลี่ย งบประมำณ 71,000.- บำท 
 

รายจา่ยท่ียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันไว้  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พ้ืนฐานประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค  งบอุดหนุน งบอุดหนุนเฉพาะกจิ   
จ านวน 3  รายการ  
1. โครงกำรก่อสร้ำงซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน ลป.ถ. 20 
-004 บ้ำนปำงอ่ำย – บ้ำนน้ ำจ ำ ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 
5.00 เมตร ยำว 2,920 เมตร หนำ 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์         
(e-bidding) งบประมำณ 8,740,000.- บำท ตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงเลขที่ 012/2563     
ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคช่ัน เป็นผู้รับจ้ำง 
2. โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมและขยำยเขตระบบประปำหมู่บ้ำนแบบผิวดินขนำดใหญ่
บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบล เมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งบประมำณ 1,350,000.- บำท ตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงเลขที่ 
013/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2563 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อุตรดิตถ์จันทร์พำนิช ปุ๋ย ยำ 
(2013) เป็นผู้รับจ้ำง 
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ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      3. โครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สำย ลป.ถ. 20 -007 สี่แยกบ้ำนหลวงเมืองปำน           
ไปบ้ำนน้ ำโจ้ บ้ำนหลวงเมืองปำน หมู่ที่ 9 ต ำบลเมืองปำน กว้ำง 3.95 – 4.95 เมตร ยำว 558 
เมตร หนำ 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่ำ 2,374.10 ตำรำงเมตร เทศบำลต ำบล       
เมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง งบประมำณ 589,000.- บำท ค่ะ 

นำยกเทศมนตรี  ขอเชิญปลัดเทศบำลช้ีแจงระเบียบ ข้อกฎหมำยครับ 
 

ปลัดเทศบำลฯ             เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำลต ำบล 
เมืองปำน ขอช้ีแจงระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ 
รักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 หมวด 5  

 

ปลัดเทศบำลฯ               ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน 
แต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรำยงำน         
ขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ยังมิได้ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันตำมเงื่อนไขใน วรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถ่ิน หรือกรณีมีควำม จ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำว
ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรอืขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงนิได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีต่อสภำท้องถ่ินแลว้แต่กรณี กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรกันเงินและขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินแล้ว หำกไม่ได้ ด ำเนินกำรหรือมีเงิน
เหลือจ่ำยจำกเงินดังกล่ำวให้เงินจ ำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม 
 

ประธำนสภำฯ  - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี 
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติทีป่ระชุม ขอพิจำรณำอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี (รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย) ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง กรณีมิได้ก่อหนี้ผกูพัน และขยำย
เวลำกำรเบกิจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีตอ่สภำท้องถ่ิน ตำมรำยละเอียดที่ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั
ได้กล่ำวมำข้ำงต้น โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ....9......  เสียง 
ไม่เห็นชอบ ...0....... เสียง 
งดออกเสียง .....1...... เสียง ((ประธำนสภำ) 
 

ประธานสภา 5.5 ขอพิจารณาเห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดท าบริการ
สาธารณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมลูฝอย (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง กับเทศบาลต าบลเมืองปาน) ขอเชิญนายกเทศมนตรี
ชี้แจงรายละเอียดครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

นำยกเทศมนตร ี - ได้มอบหมำย นำยนิธิศ อนุ ต ำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรี ไปประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดล ำปำง  และพจิำรณำในกำร
จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรจัดท ำบรกิำรสำธำรณะเกี่ยวกับกำรบรหิำรจัดกำร                   
ขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 ก่อนหน้ำนี้นำยกลงนำมไม่ต้องขอมติที่สภำฯ              
แต่ระเบียบใหม่ต้องขอมติที่สภำเห็นชอบในกำรท ำบันทึกข้อตกลง ขอเชิญรองนิธิศ มำน ำเสนอ
ช้ีแจงรำยละเอียดต่ำงๆครบั 
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นำยนิธิศ อนุ  - เรียนประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/นำยกเทศมนตรี/คณะผูบ้รหิำร/ปลัดเทศบำล /ผอ.กอง 
   หัวหน้ำส ำนักปลัด และผูเ้ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
นำยนิธิศ อนุ  - จำกกำรประชุมกำรบริหำรจัดกำรศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กำรบริหำรส่วน          

จังหวัดล ำปำง เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 (รำยละเอียดตำมเอกสำรบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือที่ได้แจกให้ทุกท่ำน) จังหวัดล ำปำง พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ล ำปำงประกับด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พร้อมด้วยตัวแทน อปท.ทั้ง 6 อ ำเภอ ในจังหวัดล ำปำง และหน่วยงำนอื่น ร่วมลงนำมบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของจังหวัดล ำปำง ได้ร่วมมือในกำรจัดกำร 
จัดกำรขยะมูลฝอยร่วมกันเป็นระยะเวลำตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปนับจำกเริ่มด ำเนินกำรก ำจัดขยะ   
มูลฝอยที่ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย จึงได้ร่วมกันลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนเพื่อจัดตั้งศูนย์ก ำจัด
ขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดล ำปำง ตำมบันทึกข้อตกลงฉบับ ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2550 
 ศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง  
เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่จะใช้เป็นศูนย์ก ำจัดขยะ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ในกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงองค์กำรบริหำรสว่นจังหวัดล ำปำงและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องประชุม อบจ.ล ำปำง โดยตก
ลงร่วมกันน ำขยะมูลฝอยมำก ำจัด ณ ศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล ำปำงและปัจจุบันได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท ำบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง จ ำนวน 48 แห่ง ในกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอย ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของจังหวัดล ำปำงเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
และมีประสิทธิภำพ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำงและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงได้
ร่วมกันจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดล ำปำงและหน่วยงำนอื่น ร่วมลงบันทึกข้อต ำลง
(MOU) กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของจังหวัดล ำปำง  เพื่อให้กำรรักษำควำมสะอำดและ
ก ำจัดมูลฝอยเป็นไปตำมนัยมำตรำ 23 (3) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.2537,มำตรำ 50 (3) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 ,มำตรำ 45 
(8),(9) แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง พ.ศ.2540 มำตรำ 16 
(17),(18) มำตรำ 17 (11) แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง 

นำยนิธิศ อนุ - และที่ประชุม เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่ำงบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือเกี่ยวกับกำรบรหิำรจัดกำรขยะมูลฝอย และก ำหนดพธีิลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ ในวันอังคำรที่ 29 กันยำยน 2563 เวลำ 13.00 น. ณ องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัด
ล ำปำงครับ 

นำยกเทศมนตร ี - จึงขอมติที่สภำเทศบำลต ำบลเมอืงปำน เห็นชอบในกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยระหว่ำงองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดล ำปำงกบั              
เทศบำลต ำบลเมอืงปำนครับ 

ประธำนสภำฯ - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพิ่มเติมหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในกำรเห็นชอบในกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำงกับเทศบำลต ำบลเมืองปำน  ได้โปรดยกมือ      
ข้ึนครับ 
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มติท่ีประชุม   เห็นชอบ .......9......  เสียง 
ไม่เห็นชอบ ....0...... เสียง 
งดออกเสียง ....1....... เสียง (((ประธำนสภำ) 
 

ประธำนสภำ  ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
   
ประธำนสภำฯ              - มีท่ำนใดมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทรำบหรอืเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ 
นำยกเทศมนตรี - เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจที่ได้รับจัดสรรตำม

พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
1. เสริมผิวถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต – รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน ลป.ถ. 20-003              
สำยบ้ำนดอนแก้ว-บ้ำนหลวงแจ้ซ้อน หมู่ 2 ต ำบลเมืองปำน กว้ำง 4.00-6.00 เมตร  
ยำว1,815 เมตร หนำ 0.04 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 10,813.00 ตำรำงเมตรเทศบำลต ำบล
เมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 1 สำยทำง จ ำนวนเงิน 3,054,000 บำท 
2. เสริมผิวถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยอุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน – บ้ำนดอนไชย  
หมู่ 6 ต ำบลเมืองปำน กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 2,250 เมตร หนำ 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่ำ 11,250.00 ตำรำงเมตร เทศบำลต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง     
1 สำยทำง จ ำนวนเงิน 3,243,000 บำท    

ประธำนสภำ                  มสีมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะซกัถำมหรอืมีเรื่องใดเสนอต่อทีป่ระชุม ขอเชิญ ครับ(ไมม่ี)      
เมื่อไม่มสีมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน ท่ำนใดจะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็นในเรือ่งใดๆ     
ต่อที่ประชุมอีกส ำหรับกำรประชุมในวันน้ีก็ขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมในกำรประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลเมอืงปำน  กระผมก็ขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนครับ  
 

เลิกประชุมเวลา  12.0๐  น. 

 

 
       (ลงช่ือ)...............................................ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
                         (นำงนัฐกำนต์ บ ำเพ็ญวโรดม) 

      เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
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  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจำรณำตรวจรำยงำนกำรประชุม  เมื่อวันที่  30 
กันยำยน ๒๕๖3 ปรำกฏว่ำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 
เมื่อวันที่ 28  กันยำยน  ๒๕๖3 จ ำนวน  17  หน้ำ ซึ่งมีเนื้อหำครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์แล้วทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือ
ไว้เป็นหลักฐำน 
 
 

(ลงช่ือ ).............................................................ประธำนกรรมกำร 
                                                       (นำงสมจิต  ปัญญำสิทธ์ิ) 
                                           สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต ๑ 
 
 
    (ลงช่ือ )..............................................................กรรมกำร            (ลงช่ือ).....................................................กรรมกำร 

       (นำยเสน่ห์  หวำนเกิน)                                                   (นำยสิงห์ทอง มีคุณ) 
     สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต 2                             สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต ๑ 
 
 
 
  สภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน  ได้มีมติในกำรประชุมเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุม 
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563 ตำมมติกำรประชุม                   
สมัยประชุมสมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563 
 
 
 
 
                                              (ลงช่ือ)  ................................................................ 

        (นำยวธัญญู  นิวันติ) 
                       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


