
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันท่ี  18  ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
    ล ำดับที ่ ช่ือ -สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
1 นำ นำยบุญเทียม    สุรงครัตน์ รอ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน บุญเทียม   สุรงครัตน์ 
2 นำ นำยสิงห์ทอง     มีคุณ สม สมำชิกสภำ ทต.เขต1 สิงห์ทอง   มีคุณ  
3 นำ นำย สุทัศน์      ช่ือหลำย               สม สมำชิกสภำ ทต.เขต1 สุทัศน์      ช่ือหลำย               
4 นำ นำยสมบูรณ์     ตั้งตรง สม สมำชิกสภำ ทต.เขต1 สมบรูณ์    ตั้งตรง  
5 นำ นำยเจริญ        จัดสวย สม สมำชิกสภำ ทต.เขต1 เจริญ       จัดสวย 
6 นำ นำงสมจิต        ปัญญำสิทธ์ิ สม สมำชิกสภำ ทต.เขต1 สมจิต      ปัญญำสิทธ์ิ  
7 นำ นำงสุธรรม       นีวันกูล  สม สมำชิกสภำ ทต.เขต2 สุธรรม     นีวันกูล   
8 นำ นำยเสน่ห์        หวำนเกิน สม สมำชิกสภำ ทต.เขต2 เสนห่์      หวำนเกิน     
9      นำงนัฐกำนต์  บ ำเพ็ญวโรดม เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน นัฐกำนต์  บ ำเพ็ญวโรดม 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำ  ล ำดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
1 นำยวธัญญู     นิวันติ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมอืงปำน            
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับที่                   ช่ือ-สกุล          ต ำแหน่ง          ลำยมือช่ือ 

 
๑ นำยศรีทน         นิวันติ นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ศรีทน       นิวันติ 
2 นำยนิธิศ           อนุ รองนำยเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน นิธิศ         อน ุ
3 นำยค ำรณ         นิวันติ รองนำยเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ค ำรณ       นิวันติ        
4 นำยสีลำ           สุวรรณเมือง เลขำนุกำรเทศบำลต ำบลเมืองปำน สีลำ         สุวรรณเมือง 
5 นำยสังเวียน       อภิวันท์สนอง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีฯ สังเวียน     อภิวันท์สนอง 
6 นำงปิยะมำศ       ไชยเมืองช่ืน ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ปิยะมำศ    ไชยเมืองช่ืน 
7 นำงสำวเยำวลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล หัวหน้ำส ำนักปลัด เยำวลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล 
8 นำยบัณฑิต         ตัวจริง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  บัณฑิต      ตัวจริง 
9 นำงสำววำสิตำ     คุณธำรำภรณ์ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน วำสิตำ      คุณธำรำภรณ์ 

10 นำยจักร์กทัณฑ์    ขัดธิพงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จักร์กทัณฑ์ ขัดธิพงษ์ 
11 นำงกรรฐิกำ        แต้มคม นักทรัพยำกรบุคคล กรรฐิกำ     แต้มคม 
12 นำยศุภณัฐ          ไปเร็ว นักวิชำกำรศึกษำ ศุภณัฐ       ไปเร็ว 
13 นำยด ำเนิน          ตะมะ เจ้ำพนักงำนป้องกันสำธำรณภัย ด ำเนิน       ตะมะ 
14 นำยจักรภพ         ธรรมขันท์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร จักรภพ      ธรรมขันท์ 
15 นำยอรรถชัย        มะโน นำยช่ำงโธยำ อรรถชัย     มะโน 
16 นำงสำวพิมพ์ปวีณ์  ซื่อหลำย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร พิมพ์ปวีณ์    ซื่อหลำย 

 
 
 
 
 
 



การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 
       สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

        เมื่อวันท่ี  18  ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
 

นางนัฐกานต์ บ าเพ็ญวโรดม       เมือ่ถึงก ำหนดเวลำ 09.00 น. ได้ตรวจสอบรำยช่ือสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
เลขานุการสภาฯ   ที่ได้ลงช่ือเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 9 ท่ำน เมื่อครบองค์ประชุม นำงนัฐกำนต์ บ ำเพ็ญวโรดม  
   เลขำนุกำรสภำฯ เรียนเชิญรองประธำนสภำ นำยบุญเทียม สุรงครัตน์ รองประธำนสภำ 
   เทศบำลต ำบลเมอืงปำน ปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนสภำเทศบำลฯ โดยอำศัยอ ำนำจตำม 
   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
   เพิ่มเตมิถึงฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 17 รองประธำนสภำมีหน้ำที่ช่วยประธำนสภำท้องถ่ิน   
   ในกิจกำรอันเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนสภำท้องถ่ิน หรือปฏิบัติตำมทีป่ระธำนสภำท้องถ่ิน
   มอบหมำย วรรค 2 ในกรณีไม่มปีระธำนสภำท้องถ่ิน หรือมแีต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไมส่ำมำรถ
   ปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัตหิน้ำที่ ให้รองประธำนสภำท้องถ่ินเป็นผูป้ฏิบัติหน้ำที่แทน
   ประธำนสภำทอ้งถ่ิน  จึงขอเรียนเชิญรองประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมอืงปำน นำยบญุเทียม  
   สุรงครัตน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมอืงปำน ในกำรประชุมสมัย
   สำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 จุดเทียน–ธูป บูชำพระรัตนตรัยเสรจ็แล้ว กล่ำวเปิด
   กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน  

 

นายบุญเทียม สุรงครัตน์  เรียนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน,คณะผู้บริหำร,หัวหน้ำส่วนรำชกำร,เจ้ำหน้ำที่และ
รองประธานสภาฯ   ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  2563 ตำมประกำศสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
ประธานสภาฯ   สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 30  
   ธันวำคม 2563  มีก ำหนด 30 วัน ล ำดับต่อไป  

รองประธานสภาฯ กระผมขอช้ีแจงระเบียบวำระกำรประชุมสภำเทศบำล ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ     

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 
  สมัยวิสำมญั  สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 

กันยำยน  2563 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องคณะกรรมการท่ีสภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี     

                              ระบียบวาระที่  5         เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 เรื่อง รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 ของเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
 

5.2 เรื่อง กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 3 
5.3 เรื่อง กำรเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นที่ป่ำไม้ และขอผอ่นผันมติ
คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2523 ในกรณีที่ปรำกฎว่ำยังมี
ส่วนรำชกำรใดเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นที่ป่ำไมก้่อนได้รบัอนุญำต 
5.4 เรื่อง กำรจัดส่งโครงกำรเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ขำดแคลนน้ ำ
ฤดูแล้ง ปี 2563/2564 
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ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

รองประธำนสภำฯ  ขออนุญำตเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมตำมเอกสำรที่แจกให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนแล้ว  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายบุญเทียม สุรงครัตน์ - เนื่องจำกในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 เป็นวันเลอืกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ จังหวัดและนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด ซึ่งทกุท่ำนเป็นข้ำรำชกำรทำงกำรเมืองจึงขอให้ท ำ 
หน้าทีแ่ทนประธานสภาฯ ตัวเป็นกลำงใหม้ำกทีสุ่ด เพรำะกฎหมำยใหม่บทลงโทษควำมผิดรุนแรงพอสมควร จึงขอเชิญ
   ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรำยละเอียดต่อไปครับ 
นายศรีทน นิวันต ิ  - ตำมหนงัสืออ ำเภอเมอืงปำน ที่ ลป 1318.๑/3610 ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 เรื่อง
นายกเทศมนตร ี  กำรก ำหนดโทษกำรเลือกตั้งสำมชิกสภำท้องถ่ินหรือผูบ้รหิำรท้องถ่ิน ซึง่จะมีกำรเลือกตั้งสมำชิก
   สภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ในวันอำทิตย์ที่ 20 
   ธันวำคม 2563 จึงขอแจง้ให้ทีป่ระชุมทรำบว่ำควำมผิดฐำนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้ต ำแหน่งโดยมิ
   ชอบแก่ผูส้มัคร ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลอืกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ. 
   2562 มำตรำ 69 วรรคหนึ่ง ประกอบมำตรำ 126 วรรคสอง ห้ำมมิใหเ้จ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้
   ต ำแหน่งหน้ำที่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มัคร เว้นแต่เป็นกำรกระท ำตำม
   หน้ำที่และอ ำนำจซึ่งบทก ำหนดโทษมีควำมรุนแรงพอสมควร พวกเรำทุกท่ำนเป็นข้ำรำชกำร
   นักกำรเมืองและพนกังำนเทศบำลตลอดจนลกูจ้ำงทุกคนต้องท ำตัวเป็นกลำง ตลอด 24 ช่ัวโมง
   ทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำรไม่ควรไปแสดงตัวช่วยหำเสียง ควรระมัดระวังในเรื่องนี ้
   - กำรรณรงค์ใหส้วมหมวกกันน๊อคทุกครัง้ เมื่อมกีำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์เพื่อควำมปลอดภัยใน
   ชีวิตและทรัพยส์ิน เกิดเหตุข้ึนมำท ำให้ครอบครัวเดือดร้อนไปกันหมด ในฐำนะที่เรำเป็น 
   เจ้ำหน้ำที่ เป็นผู้น ำท้องถ่ิน ควรปฏิบัติใหเ้ป็นตัวอย่ำงที่ดี และเห็นควรประชำสัมพันธ์ให ้
   ประชำชนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำยจรำจรด้วย  
   - กำรป่วยของประธำนสภำฯ ซึ่งเป็นช่วงที่พักฟื้นอยู่ที่โรงพยำบำลเมืองปำน ซึ่งอำกำรตอนนี้ดี
   ข้ึนตำมล ำดับ และได้รบัแจง้จำกผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเมอืงปำนว่ำถ้ำอำกำรเริม่ดีข้ึนแล้วก็
   จะใส่ขำเทียมให้ เพื่อจะสำมำรถใช้ชีวิตได้ตำมปกตติ่อไป    

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน  
 

นายบุญเทียม สุรงครันต์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน  
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน  2563 
หน้าทีแ่ทนประธานสภาฯ   
รองประธานสภาฯ  - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ครับ (ไม่ม)ี ถ้ำไม่มี 

กระผมจะขอมติในทีป่ระชุมครับ  สมำชิกฯ ท่ำนใดเห็นชอบรำยงำนกำรประชุมฯ สมัยวิสำมัญ 
สมัยที่ 2  ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่  28  กันยำยน 2563 โปรดยกมอืข้ึนครับ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ....8... เสียง,ไม่เห็นชอบ ...0....เสียง,งดออกเสียง ...1.. เสียง (ประธำนสภำ) 
 

รองประธานสภาฯ   - เป็นอันว่ำ เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
เมืองปำน สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมือ่วันที่ 28 กันยำยน  2563 ครับ 

 

นายบุญเทียม สุรงครัตน์ ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ 3 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ 
หน้าทีแ่ทนประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
   - ระเบียบวำระที่ 3 ไม่มี ล ำดับต่อไปผมขออนุญำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม วำระที่ 4  
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ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องคณะกรรมการท่ีสภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว    
   - ระเบียบวำระที่ 4 ไม่มี ล ำดับต่อไปผมขออนุญำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม วำระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

นายบุญเทียม สุรงครัตน์ 5.1 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฎิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาล 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ต าบลเมืองปาน ขอเชิญนำยกเทศมนตรีรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  
หน้าที่แทนประธานสภาฯ 2563 ขอเรียนเชิญครับ 

นายศรีทน นิวันติ - ขอสรุปรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของเทศบำลต ำบล 
นายกเทศมนตรี  เมืองปำน ดังต่อไปนี้ 
    

โครงกำร ประเภท ค่ำใช้สอย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร 
1. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันกำรทจุริต
คอรัปช่ันและพัฒนำบุคลำกรเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 

10,000 

 

30 กรกฎำคม 2563 

2. โครงกำรป้องกันและลดอบุัติเหตุทำงถนน 20,000 
 

27 ธันวำคม 2562 – 
2 มกรำคม 2563 

3. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้งและอุทกภัย 30,000 
 

25 มิถุนำยน 2563 

4. อุดหนุนแก้ปญัหำไฟป่ำและปัญหำมลพิษหมอกควัน 36,000 กุมภำพันธ์-พฤษภำคม 2563 
 

๕. โครงกำรสง่เสรมิกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ของเด็กและ
เยำวชน 

7,000 
 

10 ม.ค. 2563 

๖. โครงกำรจ้ำงเหมำจัดยำนพำหนะรับส่งนักเรียนและเด็ก
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

164,000 
 

ตลอดปงีบประมำณ 

๗. โครงกำรสนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 568,450 ตลอดปงีบประมำณ 
 

๘. โครงกำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 22,000 8 พฤษภำคม 2563 
 

๙. โครงกำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไข้หวัดโคโรน่ำ 85,950 2 เมษำยน 2563 
๑๐. ค่ำจ้ำงเหมำขุดและขนขยะและอื่นๆ 130,000 9 มีนำคม 2563 
๑๑. อุดหนุนกำรบรหิำรจัดกำรขยะ (อบจ. ล ำปำง)   54,000 7 เมษำยน 2563 
๑๒. โครงกำรสง่เสรมิเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิัญญำ
ท้องถ่ินด้ำนกำรเกษตร 

80,000 7-8 กุมภำพันธ์ 2563 

๑๓. โครงกำรสง่เสรมิอำชีพต่ำงๆ (กำรเลี้ยงโค กระบือ) 30,000 15-16 มกรำคม 2563 
 

1๔. โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลเมืองปำนต้ำนยำเสพติด 42,000 23-24 มกรำคม 2563 

1๕. โครงกำรส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมและภูมิปญัญำท้องถิ่น 
      - ประเพณีเข้ำพรรษำ 
      - ประเพณีเดือนยีเ่ป็ง 

40,000  
2 กรกฎำคม-31 ตุลำคม 2563 
10 – 11 พฤศจิกำยน 2563 
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โครงกำร ประเภท งบลงทุน งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร 
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก
ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้ำไฟฟ้ำจ ำนวน 1 คัน 

2,490,000 31 ต.ค.62-29 ธ.ค.63 

2. ถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นบริเวณลำนหน้ำวัดสบปำน 
บ้ำนสบปำน หมู่ 7 ต ำบลเมอืงปำน 

193,000 23 ธ.ค.62-6 ก.พ.63 

3. เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนสำยสี่แยกบ้ำนหลวง
เมืองปำน-วัดหลวงเมืองปำน บ้ำนหลวงเมืองปำนหมู่ 9  

498,000 8 ม.ค.63-7 เม.ย.63 

4. เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 3  บ้ำน   
สบปำน หมู่ 7 ต ำบลเมืองปำน 

498,000 24 ม.ค.63-23 เม.ย.63 

5. เสรมิผิวถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บรเิวณซอย
โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว หมู่ 2 ต ำบลเมืองปำน 

497,000 7 ก.พ.63-7 พ.ค.63 

6. ขุดลอกล ำน้ ำแมป่ำนพร้อมปรบัปรุงตลิ่งล ำน้ ำเพื่อ
ก่อสร้ำง เป็นถนนลูกรัง บ้ำนทุง่โป่ง หมูท่ี่1 เช่ือมบ้ำนหลวง
เมืองปำน หมู่ 9 ต ำบลเมอืงปำน 

446,500 3 มี.ค.63-2 พ.ค.63 

7. จ้ำงเหมำขุดตัก ขนย้ำยขยะ เพื่อจ ำกัด ณ ศูนย์จัดกำรขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัล ำปำง 

368,000 
 

24 มี.ค.63-30 ก.ย.63 
 

8. ซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนน
สำยลป.ถ.20-004 พระธำตุวงศ์ตำ บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ 3  

497,000 9 เม.ย. 63-7 ก.ค. 63 

9. เสรมิผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สำยบ้ำนติ้ว-ซอยคันคลอง 
บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน 

482,000 6 พ.ค.63-3 ส.ค.63 

10. ออกแบบและประมำณรำคำก่อสร้ำง โครงกำรซ่อม
สร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหสัทำงหลวงท้องถ่ิน 
ลป.ถ.20-004 บ้ำนปำงอ่ำย-บ้ำนน้ ำจ ำ ต ำบลเมืองปำน 

298,000 5 พ.ค.63-4 มิ.ย.63 

11. ออกแบบและประมำณรำคำก่อสร้ำงโครงกำรปรบัปรุง
ซ่อมแซมและขยำยเขตระบบประปำหมูบ่้ำนแบบผิวดิน
ขนำดใหญ่ บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน 

87,000 6 พ.ค.63-3 มิ.ย.63 

12. เสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สำยทำงสป.4181 
บ้ำนทุ่งโป่ง-บ้ำนปำงอ่ำย หมู่ที่ 1, 5 ต ำบลเมืองปำน 

8,960,000 28 พ.ค.63-25 ส.ค.63 

13. ก่อสร้ำงซอ่มสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหสั
ทำงหลวงท้องถ่ิน ลป.ถ. 20-004 บ้ำนปำงอ่ำย-บ้ำนน้ ำจ ำ 
ต ำบลเมืองปำน 

8,740,000 30 พ.ค.63-27 ส.ค.63 
 

14. ก่อสร้ำงปรับปรงุซ่อมแซมและขยำยเขตระบบประปำ
หมู่บ้ำน แบบผิวดินขนำดใหญ่ บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1  ต ำบล
เมืองปำน 

1,350,000 30 พ.ค.63-27 ส.ค.63 
 

นายศรีทน นิวันติ  - ในส่วนงบรำยรับ-รำยจ่ำย งบแสดงฐำนะกำรเงิน และทรัพย์สินต่ำงๆ ขอเชิญนำงปิยะมำศ 
นายกเทศมนตรี  ไชยเมืองช่ืน ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เป็นผู้รำยงำนต่อสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนต่อไปครับ 

นางปิยะมาศ ไชยเมืองชื่น - ตำมที่นำยกเทศมนตรีไดร้ำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัตงิำนเพือ่ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 48 ทศ วรรค 5  ให้นำยกเทศมนตรีจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำร
   ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำลเป็นประจ ำทุกปี ในส่วนของกองคลัง      
   ขออนุญำตรำยงำนงบรำยรับ- รำยจ่ำย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ดังนี้ 
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  งบรำยรับ-รำยจ่ำย ตำมงบประมำณ ประจ ำปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

       ประมาณการ รายรับจริง + สูง 
      - ต ่า 
รายรับตามประมาณการ 

 
  

 
  

        ภาษีอากร       450,000.00         133,376.66   -        316,623.34  
        ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนญุาต       201,600.00         375,905.40   +        174,305.40  
        รายได้จากทรัพย์สิน       320,000.00         171,255.69   -        148,744.31  
        รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                  -                      -    

 
  

        รายได้เบ็ดเตล็ด       135,000.00         109,882.12   -          25,117.88  
        รายได้จากทุน           3,000.00           15,085.00   +          12,085.00  

        ภาษีจัดสรร 
   
17,090,400.00  

       
16,003,813.66   -      1,086,586.34  

        เงินอุดหนุน 
   
19,800,000.00  

    
19,033,346.00   -        766,654.00  

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น   38,000,000.00  
    

35,842,664.53   -  -   2,157,335.47  
 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

 
   19,659,511.00  

  รวมเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)    19,659,511.00  
        รวมรายรบัทั้งสิ้น 

 
    5,502,175.53  

   
  ประมาณการ รายจา่ยจริง  + สูง 
       - ต ่า 

รายจ่ายตามประมาณการ 
 

  
 

  

งบกลาง 
   

13,486,750.00      13,036,646.96    -        450,103.04  
เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)     2,508,720.00       2,392,800.00    -        115,920.00  
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)     9,138,480.00       8,144,701.77    -        993,778.23  
ค่าตอบแทน     1,412,200.00       1,293,450.00    -        118,750.00  
ค่าใช้สอย     3,668,450.00       2,871,573.65    -        796,876.35  
ค่าวัสด ุ     1,600,700.00       1,272,775.24    -        327,924.76  
ค่าสาธารณูปโภค       519,000.00         404,810.87    -        114,189.13  
ค่าครุภัณฑ์       673,100.00         584,290.00    -          88,810.00  
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง     3,326,600.00       3,137,500.00    -        189,100.00  
รายจ่ายอื่น         20,000.00           19,000.00   -            1,000.00  
เงินอุดหนุน     1,646,000.00       1,293,000.00    -        353,000.00  

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 
       
38,000,000.00     34,450,548.49    -      3,549,451.51  

รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 2)    19,659,511.00  
  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 

 
   54,110,059.49  

  สูงกว่า 
 

    1,392,116.04  
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เทศบาลต่าบลเมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล่าปาง 
            

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

           
 

ณ วันที  30 กันยายน 2563 

           
           

   

หมาย
เหต ุ ปี 2563 ปี 2562 

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2 27,895,943.90 24,846,653.90 
สินทรัพย์ 

   
 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
   

 
      เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 25,416,563.93 27,916,132.97 

 
      เงินฝากกระทรวงการคลงั 4 13,758.00 - 

 
      เงินฝากกองทุน 5 1,276,830.85 1,087,391.73 

 
      รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 6 10,679,000.00 520,000.00 

 
      สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 7 2,500.00 - 

 
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

 
37,388,652.78 29,523,524.70 

รวมสินทรัพย์ 
 

37,388,652.78 29,523,524.70 
ทุนทรัพย์สิน 2 27,895,943.90 24,846,653.90 
หน้ีสิน 

   
 

หน้ีสินหมุนเวียน 
   

 
      รายจ่ายค้างจ่าย 8 16,102,433.06 6,942,095.28 

 
      เงินรบัฝาก 9 299,586.30 140,210.29 

 
      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

 
16,402,019.36 7,082,305.57 

รวมหน้ีสิน 
 

16,402,019.36 7,082,305.57 
เงินสะสม 

   
 

เงินสะสม 10 13,659,558.03 15,322,961.15 

 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 

 
7,327,075.39 7,118,257.98 

 
รวมเงินสะสม 

 
20,986,633.42 22,441,219.13 

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 
 

37,388,652.78 29,523,524.70 
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กระดำษท ำกำรงบทรพัย์สิน 

ราคาทรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน
 30 กนัยายน 2562 เพิม่ ลด  30 กนัยายน 2563

1.  ท่ีดิน 281,563.75           281,563.75             
2. ส่วนปรับปรุงอาคาร 414,300.00           414,300.00             
3. อาคารส านักงาน 627,057.00           627,057.00             
4. ส่ิงปลูกสร้าง 4,723,558.00        4,723,558.00          

ข. สังหาริมทรัพย์ -                        
1.  ครุภณัฑ์ส านักงาน 2,351,652.00        165,000.00         1,800.00          2,514,852.00          
2.  ครุภณัฑ์การศึกษา 339,100.00           339,100.00             
3.  ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,744,500.00        2,610,000.00      8,354,500.00          
4.  ครุภณัฑ์การเกษตร 1,887,677.00        1,887,677.00          
5.  ครุภณัฑ์กอ่สร้าง 213,350.00           32,000.00          3,500.00          241,850.00             
6.  ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 1,266,267.25        15,600.00          1,281,867.25          
7.  ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,982,590.00        50,490.00          125,100.00       1,907,980.00          
8.  ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,930.00             13,500.00          110,430.00             
9.  ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 117,739.90           117,739.90             
10. ครุภณัฑ์โรงงาน 26,100.00             26,100.00               
11. ครุภณัฑ์กฬีา 3,512,299.00        3,512,299.00          
12. ครุภณัฑ์ส ารวจ 149,900.00           149,900.00             
13. ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 783,770.00           290,600.00         1,074,370.00          
14. ครุภณัฑ์อืน่ๆ 255,000.00           2,500.00            257,500.00             
15. ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง 73,300.00             73,300.00               

24,846,653.90      3,179,690.00      130,400.00       27,895,943.90        
ยกมาจากงวดกอ่น ราคาทรัพย์สิน
 30 กนัยายน 2562 เพิม่ ลด  30 กนัยายน 2563

ก  รายได้เทศบาล 24,769,263.90       3,130,290.00      228,400.00       27,671,153.90         
ข  มีผู้อทิุศให้ 77,390.00             49,400.00          126,790.00             
ค เงินสะสม -                      98,000.00          98,000.00               

รวม 24,846,653.90      3,277,690.00      228,400.00      27,895,943.90        

ประเภททรัพย์สิน
เพิม่ลดระหว่างป ี2563

ก. อสังหาริมทรัพย์

ทรพัยส์ินเกิดจาก
เพิม่ลดจากการส ารวจประจ าปี
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นายบุญเทียม สุรงครัตน์ - มีสมำชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรอืซักถำมเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้ำไม่มี 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ผมจะขอมติทีป่ระชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบอนมุัติรำยงำนแสดงผลกำร   
หน้าทีแ่ทนประธานสภาฯ ปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 ตำมรำยละเอียดที่นำยกเทศมนตรีและผู้อ ำนวยกำร
   กองคลงั ได้กล่ำวมำข้ำงต้น โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ .....8...... เสยีง 
   ไม่เห็นชอบ...0...... เสียง 
   งดออกเสียง..1...... เสียง (ประธานสภา) 

นายบุญเทียม สุรงครัตน์ ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ 5.2 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ๕.๒ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 3 
หน้าทีแ่ทนประธานสภาฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเชิญนำยกเทศมนตรีกล่าวช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวครับ 

นายศรีทน นิวันต ิ  - การตั้งเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจา่ยไว้แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
นายกเทศมนตร ี  งานบรหิารทั่วไป ดังนี ้
   1. ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก 
   2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
   พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
   3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA 
   4. ประเภทค่ำบ ำรงุรักษำและปรับปรงุครุภัณฑ์ 
   ในส่วนรำยละเอียดโอนลด โอนเพิ่มต่ำงๆ ให้ผู้อ ำนวยกำรกองคลังช้ีแจงต่อสภำเทศบำลต ำบล
   เมืองปำนต่อไป 

นางปิยะมาศ ไชยเมืองชื่น - ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้อ านวยการกองคลัง พ.ศ. 2563 หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 27 กำรโอนเงิน 
   งบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน โดยกำรโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
   เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถ่ิน 
   การโอนลด 
   -  แผนงำนสำธำรณสุข งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข งบด ำเนินงำนประเภทรำยจ่ำยค่ำตอบแทน 
   ผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีงบประมำณคงเหลือก่อนโอน
   จ ำนวน 120,000 บำท (โอนลด) 88,400 บำท งบประมำณคงเหลือ 31,600 บำท 
   การโอนเพ่ิม ตั้งเป็นรายการใหม่ 
   - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงุทน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำย
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก ตั้งรำยกำรใหม่ เนื่องจำกไม่ได้ตั้งงบประมำณ
   รำยจ่ำยไว้ เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย (โอนเพิ่ม) 3,900 บำท งบประมำณ
   คงเหลือ 3,900 บำท 
   - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงุทน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
   คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
   Printer) ตั้งรำยกำรใหม่ เนื่องจำกไม่ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ เห็นควรอนุมัติให้โอน 
   งบประมำณรำยจ่ำย (โอนเพิ่ม) 15,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 15,000 บำท  
   - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงุทน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
   คอมพิวเตอร์ เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA ตั้งรำยกำรใหม่ เนื่องจำกไม่ได้ตั้งงบประมำณ
   รำยจ่ำยไว้ เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย (โอนเพิ่ม) 9,500 บำท งบประมำณ
   คงเหลือ 9,500 บำท 
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   - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงุทน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทค่ำบ ำรุง  
   รักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ตั้งรำยกำรใหม่ เนื่องจำกไม่ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้เห็นควร
   อนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย (โอนเพิ่ม) 60,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 60,000 บำท 

นายบุญเทียม สุรงครัตน์ - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซกัถำมเพิม่เตมิหรอืไม่ ถ้ำไม่มี 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ผมจะขอมติทีป่ระชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบอนมุัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย 
หน้าทีแ่ทนประธานสภาฯ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ตั้งรำยกำรใหม่ ตำมรำยละเอียดที่นำยกเทศมนตรีได้กล่ำว
   มำข้ำงต้น โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ .....8.....  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ...0...... เสียง 
   งดออกเสียง..1...... เสียง (ประธานสภา) 

นายบุญเทียม สุรงครัตน์ ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ 5.3 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ๕.3 เรื่อง การเขา้ท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
หน้าทีแ่ทนประธานสภาฯ 8 กรกฏาคม 2523 ในกรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้
   ก่อนได้รับอนุญาต  ขอเชิญนำยกเทศมนตรีช้ีแจงรำยละเอียดครับ 

นายศรีทน นิวันต ิ  - ตำมหนังสืออ ำเภอเมอืงปำน ด่วนที่สุด ที่ ลป 1418/ว3767 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2563 
นายกเทศมนตร ี  เรื่อง กำรเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นที่ป่ำไม้ และขอผอ่นผันมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 8 กรกฏำคม 
   2523 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำยังมสี่วนรำชกำรใดเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นที่ป่ำไม้ก่อนได้รบัอนุญำต   
   ซึ่งเป็นโครงกำรต่ำงๆ ที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตป่ำไม้เขตอุทยำน ทำงรัฐบำลให้
   หน่วยงำนของรัฐส ำรวจข้อมลูที่ด ำเนินกำรไปก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญำตโดยให้ด ำเนินกำร
   ยื่นค ำขอเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นที่ป่ำไม้ (ป่ำสงวนแห่งชำติ) ณ ส ำนักงำนทรพัยำกรธรรมชำติ
   และสิง่แวดล้อมจังหวัดล ำปำง ซึ่งถ้ำมีควำมจ ำเป็นจะต้องด ำเนินโครงกำรในพื้นที่ป่ำประเภท
   ต่ำงๆ ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2564 เป็นต้นไป ต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมในกำรด ำเนินโครงกำร
   อย่ำงละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรี    
   ที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้รับรำยงำนจำกกองช่ำงที่ออกส ำรวจจบัพิกัดพื้นที่ของเทศบำลต ำบลเมือง
   ปำนมีทั้งหมด 46 โครงกำร ต่อไปจะใหผู้้อ ำนวยกำรกองช่ำงได้ช้ีแจงรำยละเอียดดังกล่ำว
   ข้ำงต้น ต่อไป  

นายบัณฑิต ตัวจริง  - มีมติครม. ให้ผ่อนผันพื้นที่ป่ำที่ได้ด ำเนินโครงกำรไปแล้ว จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นที่เรำขอ
ผู้อ านวยการกองช่าง ผ่อนผันมีป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่สุกแม่สอย ป่ำแม่ตุ๋ยฝั่งซ้ำย เขตห้ำมล่ำ ถ้ำอยู่ในเขตอุทยำน
   จะขอยกเว้นไม่ได้ ซึ่งผลกำรส ำรวจพิกัดพื้นที่ของเทศบำลต ำบลเมืองปำนมีทั้งหมด 46  
   โครงกำรที่ด ำเนินกำรไปก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญำต โดยจะยื่นค ำขอเข้ำท ำประโยชน์พื้นที่
   ป่ำไม้ (ป่ำสงวนแห่งชำติ) ดังต่อไปนี้ครับ 

  1.โครงกำรก่อสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝำยทุ่งโป่ง) บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน 
   อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 40.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร  อยู่ในพื้นที่ป่ำ
   สงวนแห่งชำติ  ป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย  เนื้อที่ 1 ไร – งำน-– ตำรำงวำ 

  2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลกุ ถนนสำยบ้ำนทุง่โปง่-บ้ำนสบปำน ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ
   เมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 5.00 เมตำ ยำว 4,600 เมตร อยู่ในพื้นทีป่่ำสงวน
   แห่งชำติ ป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย  เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งำน 50 ตำรำงวำ 

  3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนสำยบ้ำนปำงอ่ำย – บ้ำนน้ ำจ ำ ต ำบลเมอืง
   ปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 2,920 เมตร อยู่ในเขตป่ำ
   สงวนแห่งชำติ ป่ำแมสุ่กและป่ำแมส่อย และป่ำแม่ตุ๋ยฝั่งซ้ำยเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งำน 80 ตำรำงวำ 

 



- ๑๐ – 
 

  4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้ำนปำงอำ่ย-น้ ำตกแม่ปำน ต ำบลเมืองปำน 
   อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 2,400 เมตร  อยู่ในเขตป่ำสงวน
   แห่งชำติ ป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย และป่ำแม่ตุ๋ยฝั่งซ้ำย เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งำน 100 ตำรำงวำ 

  5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลกุ ถนนสำยบ้ำนห้วยน้ ำเย็น-บ้ำนน้ ำจ ำ ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ
   เมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,900 เมตร  อยู่ในเขตป่ำสงวน 
   แห่งชำติ ป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย  เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งำน – ตำรำงวำ 

  6. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลกุ ถนนบ้ำนสบปำน-บ้ำนดอนแก้ว ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ 
   เมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 3,500 เมตร  อยู่ในเขตป่ำสงวน 
   แห่งชำติป่ำแมสุ่กและป่ำแมส่อย  เนื้อที่ 10ไร่ 3 งำน 75 ตำรำงวำ 

  7. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อขยะ บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3  ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 40.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่ตุ๋ยฝั่ง
   ซ้ำย เนื้อที่ 1 ไร่  - งำน - ตำรำงวำ 

  8. โครงกำรก่อสร้ำงท ำนบดิน ห้วยโป่งเห็น บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที ่3 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมือง
   ปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 50.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร  อยู่ในเขตป่ำสงวน 
   แห่งชำติ ป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย  เนื้อที่ 3 ไร่ - งำน 50 ตำรำงวำ 

  9. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อขยะ บ้ำนปำงอ่ำย หมู่ที่ 5  ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 30.00 เมตร ยำว 55.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่ตุ๋ยฝั่ง
   ซ้ำย เนื้อที่ 1 ไร่  - งำน - ตำรำงวำ 

  10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนสำยอทุยำนแห่งชำติน้ ำตกแจซ้้อน-บ้ำน
   ดอนไชย ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 600 
   เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่สกุและป่ำแมส่อย เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งำน 50 ตำรำงวำ 

  11. โครงกำรก่อสร้ำงท ำนบดิน ห้วยหก บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7  ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมือง
   ปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 50.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ 
   ป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย เนื้อที่ 3 ไร่  - งำน 50 ตำรำงวำ 

  12. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยข้ึนดอยปู่ยักษ์ บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7  
   ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,100 เมตร 
   อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ เขตห้ำมล่ำดอยพระบำท ป่ำแม่สกุและป่ำแม่สอย เนือ้ที่ 2 ไร่ 3 
   งำน - ตำรำงวำ 

  13. โครงกำรก่อสร้ำงท ำนบดิน ห้วยแม่ยำงค ำ บ้ำนน้ ำโจ้ หมู่ที่ 8  ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอ
   เมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 68.00 เมตร ยำว 147.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวน
   แห่งชำติ ป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย และเขตห้ำมล่ำดอยพระบำท เนื้อที่ 6 ไร่  1 งำน - ตำรำงวำ 

  14. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลกุ ถนนสำยพระธำตุบ้ำนน้ ำโจ้-ทำงหลวง 1157 บ้ำนน้ ำโจ้ 
   หมู่ที่ 8  ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  
   1,900.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย เนื้อที่ 4 ไร่  3 งำน – 
   ตำรำงวำ 

  15. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อขยะ บ้ำนหลวงเมอืงปำน หมู่ที่ 9  ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมืองปำน 
   จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 40.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่
   สุกและป่ำแมส่อย เนื้อที่ 1 ไร่  - งำน – ตำรำงวำ 

  16. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อขยะ บ้ำนสบปำน หมูท่ี่ 7  ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 25.00 เมตร ยำว 64.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สุกและ
   ป่ำแม่สอย เนื้อที่ 1 ไร่  - งำน – ตำรำงวำ 

 



- ๑๑ – 
 

  17. โครงกำรก่อสร้ำงป่ำช้ำ บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6  ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 40.00 เมตร ยำว 50.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สุกและ
   ป่ำแม่สอย เนื้อที่ 1 ไร่  1 งำน – ตำรำงวำ 

  18. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลกุ ถนนสำยบ้ำนปำงอ่ำย-อ่ำงเกบ็น้ ำแม่ก๋วม บ้ำนปำงอ่ำย หมู่
   ที่ 5 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,900 
   เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่ตุ๋ยฝัง่ซ้ำย   เนื้อที่ 4 ไร่  3 งำน – ตำรำงวำ 

  19. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ถนนสำยข้ำงป่ำช้ำบ้ำนปำงอ่ำย  บ้ำนปำงอ่ำย หมู่ที่ 5 ต ำบล
   เมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,000 เมตร อยู่ใน
   เขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่ตุ๋ยฝัง่ซ้ำย     เนื้อที่ 2 ไร่  2 งำน – ตำรำงวำ 

  20. โครงกำรก่อสร้ำงป่ำช้ำ บ้ำนปำงอ่ำย หมู่ที่ 5 ต ำบลเมอืงปำน  อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 57.00 เมตร ยำว 70.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่ตุ๋ยฝั่ง
   ซ้ำย เนื้อที่ 1 ไร  2 งำน – ตำรำงวำ  

  21. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนสำยเข้ำพระธำตุวงค์ตำ-บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 
   3 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 900 เมตร 
   อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแมสุ่กและป่ำแมส่อย เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งำน – ตำรำงวำ 

  22. โครงกำรก่อสร้ำงประปำ บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3 ต ำบลเมืองปำน  อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 13.00 เมตร ยำว  30.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สกุและ
   ป่ำแม่สอย เนื้อที่ - ไร  1 งำน – ตำรำงวำ 

  23. โครงกำรก่อสร้ำงประปำ บ้ำนดอนไชย หมูท่ี่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 20.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สุกและ
   ป่ำแม่สอย  เนื้อที่ – ไร่ 1 งำน  - ตำรำงวำ 

  24. โครงกำรปรับปรงุภูมิทัศน์ป่ำชุมชนบ้ำนดอนไชย บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมอืงปำน 
   อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 70.00 เมตร ยำว 88.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำ
   สงวนแห่งชำติ ป่ำแมสุ่กและป่ำแมส่อย  เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งำน 50 ตำรำงวำ 

  25. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนสำยเข้ำประปำ-บ้ำนน้ ำจ ำ หมูท่ี่ 3 ต ำบล
   เมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,150 เมตร อยู่ใน
   เขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่สกุและป่ำแมส่อยและป่ำแม่ตุ๋ยฝั่งซ้ำย  เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งำน 50 
   ตำรำงวำ 

  26. โครงกำรก่อสร้ำงป่ำช้ำ บ้ำนแพะ หมูท่ี่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 
   ขนำดกว้ำง 75.00 เมตร ยำว 120.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแมสุ่กและป่ำแม่
   สอย เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งำน 50 ตำรำงวำ  

  27. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อขยะ บ้ำนแพะ หมู่ที่ 4 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 30.00 เมตร ยำว 65.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สุกและ
   ป่ำแม่สอย  เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งำน - ตำรำงวำ  

  28. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อขยะ บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง  34.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่สกุ
   และป่ำแมส่อย เนื้อที่ 2 ไร่ – งำน  50 ตำรำงวำ 

  29. โครงกำรก่อสร้ำงป่ำช้ำ บ้ำนดอนแก้ว(เหนือ) หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
   จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 80.00 เมตร ยำว 81.25 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่
   สุกและป่ำแมส่อย เนื้อที่ 4 ไร่ – งำน 25 ตำรำงวำ  

 
 



- ๑๒ – 
 

  30. โครงกำรก่อสร้ำงป่ำช้ำ บ้ำนดอนแก้ว(ใต้) หมู่ที่ 2 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน 
   จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 56.00 เมตร ยำว 60.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่
   สุกและป่ำแมส่อย เนื้อที่ 2 ไร่ – งำน 50 ตำรำงวำ 

  31. โครงกำรก่อสร้ำงประปำ บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 20.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สุกและ
   ป่ำแม่สอย  เนื้อที่ - ไร่ 1 งำน – ตำรำงวำ 

  32. โครงกำรก่อสร้ำงป่ำช้ำ บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 44.00 เมตร ยำว 59.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สุกและ
   ป่ำแม่สอย  เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งำน 50 ตำรำงวำ 

  33. โครงกำรก่อสร้ำงป่ำช้ำ บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 80.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่สกุ
   และป่ำแมส่อย  เนื้อที่ 5 ไร่ - งำน - ตำรำงวำ 

  34. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อขยะ บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 35.00 เมตร ยำว 57.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สุกและ
   ป่ำแม่สอย  เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งำน – ตำรำงวำ 

  35. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลกุ ถนนสำยโค้งกลำงบ้ำนน้ ำโจ้ – ทำงหลวง 1157 บ้ำนน้ ำโจ้ 
   หมู่ที่ 8 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  
   850.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแมสุ่กและป่ำแม่สอย  เนื้อที่ 2 ไร่ - งำน - 
   ตำรำงวำ 

  36. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ถนนสำยตรงข้ำมวัดดอนไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ
   เมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 1,000 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวน 
   แห่งชำติ ป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย  เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งำน – ตำรำงวำ 

  37. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ถนนสำยข้ำงป่ำช้ำ – ประปำบ้ำนดอนแก้ว บ้ำนดอนแก้ว หมู่
   ที่ 2 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 2,000 
   เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สกุและป่ำแมส่อย เนื้อที่ 5 ไร่ – งำน  - ตำรำงวำ  

  38.โครงกำรกอ่สร้ำงถนนลกูรงั ถนนสำยข้ำงป่ำช้ำบ้ำนดอนแก้ว(เหนือ)-วัดดอยเต่ำค ำ บ้ำน
   ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร 
   ยำว 2,000 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแมสุ่กและป่ำแม่สอย เนื้อที่ 5 ไร่ – งำน  - 
   ตำรำงวำ 

  39. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ถนนสำยพระธำตุหนองเส้ง บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมือง
   ปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 2,000 เมตร อยู่ในเขตป่ำ
   สงวนแหง่ชำติ ป่ำแมสุ่กและป่ำแมส่อย เนือ้ที่ 5 ไร่ – งำน  - ตำรำงวำ  

  40.โครงกำรกอ่สร้ำงบอ่ขยะน้ ำโจ้ บ้ำนน้ ำโจ้ หมู่ที่ 8 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 40.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่ตุ๋ยฝั่ง
   ซ้ำย เนื้อที่ 1 ไร่ – งำน  - ตำรำงวำ  

  41. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนสำยหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองปำน บ้ำน
   แพะ หมู่ที่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 
   600 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สกุและป่ำแมส่อย เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งำน - ตำรำงวำ 

  42. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง ถนนสำยบ้ำนดอนแก้ว – หลงัที่ว่ำกำรอ ำเภอ บ้ำนแพะ หมู่ที่ 
   4 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 390.00 
   เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สกุและป่ำแมส่อย เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งำน 50 ตำรำงวำ  

 



- ๑๓ – 
 

  43. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนน ลป.4181 บ.ทุ่งโป่ง – บ.ปำงอ่ำย หมู่ที่ 
   1,5 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 4,000 
   เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่สกุและป่ำแมส่อยและป่ำแม่ตุ๋ยฝัง่ซ้ำย เนื้อที่ 12 ไร่ 1 
   งำน  50 ตำรำงวำ 

  44. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 2,500 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่ตุ๋ยฝุง่ซ้ำย 
   เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งำน – ตำรำงวำ  

  45. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3  ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 2,800 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแม่ตุ๋ยฝัง่ซ้ำย 
   เนื้อที่ 7 ไร่ - งำน  - ตำรำงวำ 

  46. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนน ลป.ถ. 002 บ้ำนดอนแก้ว – บ้ำนหลวง 
   บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร 
   ยำว 1,700 เมตร อยู่ในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ป่ำแมสุ่กและป่ำแม่สอย เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งำน  
   25 ตำรำงวำ 

นายบุญเทียม สุรงครัตน์ - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซกัถำมเพิม่เตมิหรอืไม่ ถ้ำไม่มี 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ผมจะขอมติทีป่ระชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบอนมุัติโครงกำรทัง้หมด 46 โครงกำร 
หน้าทีแ่ทนประธานสภาฯ เพื่อขอผอ่นผันตำมมติคณะรัฐมนตรีดังรำยละเอียดที่ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงได้กล่ำวมำข้ำงต้น 
   โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ .....8.....  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ...0...... เสียง 
   งดออกเสียง..1...... เสียง (ประธานสภา) 

นายบุญเทียม สุรงครัตน์ ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ 5.4 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ๕.4 เรื่อง การจัดส่งโครงการเพ่ือรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ าฤดูแล้ง ปี 2563/2564 
หน้าที่แทนประธานสภาฯ ขอเชิญนำยกเทศมนตรีช้ีแจงรำยละเอียดครับ  
 

นายศรีทน นิวันติ  - ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว3876 ลงวันที่   
นายกเทศมนตรี  16 ธันวำคม 2563 เรื่อง กำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ขำดแคลนน้ ำ   
   ฤดูแล้ง ปี 2563/2564 โครงกำรแก้ปัญหำภัยแล้งโดยทำงอ ำเภอเมืองปำนให้น ำหำรือในที่
   ประชุมสภำฯ เพื่อรวบรวมโครงกำรให้กองช่ำงเพื่อด ำเนินกำรรำยงำนให้อ ำเภอเมืองปำน โดย
   กำรจัดหำแหล่งน้ ำต้นทุน แหล่งน้ ำส ำรอง เพื่อกักเก็บน้ ำใช้ในฤดูแล้ง กำรขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำล 
   ระบบประปำหมู่บ้ำน ปรับปรุงสิ่งกีดขวำงทำงน้ ำและก ำจัดวัชพืช เป็นต้น ขอให้ที่ประชุม
   ช่วยกันส ำรวจว่ำจะมีพื้นที่ไหนบ้ำงทีจ่ะเสนอ และที่ส ำคัญพื้นที่ด ำเนินกำรต้องได้รับกำรยินยอม 
   จำกเจ้ำของที่ดินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำในภำยหน้ำต่อไป โดยโครงกำรที่จะเสนอนั้น ขอให ้

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงช้ีแจงรำยละเอียดครับ 
 

นายบัณฑิต ตัวจริง  - โครงกำรที่จะเสนอในที่ประชุมสภำฯ ที่จะเข้ำแผน สทนช.004 ตำมที่ส ำนักงำนทรัพยำกร
ผู้อ านวยการกองช่าง น้ ำแห่งชำติก ำหนด กระผมได้เรียนปรึกษำท่ำนนำยกเทศมนตรีโดยจะขอเสนอโครงกำรของ 
   กทชจ. ที่ไม่ผ่ำน ซึ่งเป็นโครงกำรที่มีควำมพร้อมสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที มีทั้งหมด 9 โครงกำร 
   และหำกท่ำนใดจะเสนอเพิ่มเติมก็รวบรวมมำให้กองช่ำงได้เลยครับ ผมขออนุญำตให้ที่ประชุม
   สภำฯ พิจำรณำอนุมัติแผนงำน ทั้ง 9 โครงกำรเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ขำดแคลนน้ ำฤดูแล้ง    
   ปี 2563/2564  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 
 



- ๑4 – 
 

  1. โครงกำรก่อสร้ำงพนังป้องกันตลิ่ง กล่องเกรเบี้ยนบรรจุหนิใหญ่ บรเิวณสะพำนบ้ำนติ้ว ฝั่ง
   ขวำ  บ้ำนทุ่งโป่ง หมูท่ี่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3.00 
   เมตร ยำว 100 เมตร สงู 2.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ ทต.เมืองปำน   
   งบประมาณ 910,000.- บาท  

  2. โครงกำรก่อสร้ำงพนังป้องกันตลิ่ง กล่องเกรเบี้ยนบรรจุหนิใหญ่ บรเิวณฝำยทุง่ท่ำ ฝัง่ขวำ  
   บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร 
   ยำว 45 เมตร สูง 2.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ ทต.เมอืงปำน  งบประมาณ 
   409,000.- บาท 

  3. โครงกำรก่อสร้ำงพนังป้องกันตลิ่ง กล่องเกรเบี้ยนบรรจุหนิใหญ่ บรเิวณทิศใต้สะพำนบ้ำนติ้ว 
   ฝั่งซ้ำยบ้ำนทุง่โปง่ หมู่ที่ 1 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3.00 
   เมตร ยำว 100 เมตร สงู 2.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ ทต.เมืองปำน   
   งบประมาณ 910,000.- บาท 

  4. โครงกำรก่อสร้ำงพนังป้องกันตลิ่ง กล่องเกรเบี้ยนบรรจุหนิใหญ่ บรเิวณทิศเหนือสะพำนบ้ำน
   ติ้ว ฝั่งซ้ำย บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 
   3.00 เมตร ยำว 100 เมตร สงู 2.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ ทต.เมอืงปำน  
   งบประมาณ 910,000.- บาท 

  5. โครงกำรก่อสร้ำงพนังป้องกันตลิ่ง กล่องเกรเบี้ยนบรรจุหนิใหญ่ บรเิวณประปำส่วนภูมิภำค 
   ฝั่งซ้ำย บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3.00 
   เมตร ยำว 105  เมตร สูง 2.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ ทต.เมืองปำน   
   งบประมาณ 955,000.- บาท 

  6. โครงกำรก่อสร้ำงพนังป้องกันตลิ่ง กล่องเกรเบี้ยนบรรจุหนิใหญ่ บรเิวณฝำยทุง่หลง ฝัง่ขวำ 
   บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร 
   ยำว 100 เมตร สูง 2.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ ทต.เมอืงปำน  งบประมาณ 
   910,000.- บาท 

  7. โครงกำรก่อสร้ำงพนังป้องกันตลิ่ง กล่องเกรเบี้ยนบรรจุหนิใหญ่ บรเิวณถนนบ้ำนหลวงเมือง
   ปำนบ้ำนหลวงเมืองปำน หมูท่ี่ 9 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมอืงปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 
   3.00 เมตร ยำว 100 เมตร สงู 2.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ ทต.เมอืงปำน  
   งบประมาณ 910,000.- บาท 

  8. โครงกำรก่อสร้ำงพนังป้องกันตลิ่ง กล่องเกรเบี้ยนบรรจุหนิใหญ่ บรเิวณพ่อขุนจเรปำน บ้ำน
   หลวงเมืองปำน หมู่ที่ 9 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จงัหวัดล ำปำง ขนำดกว้ำง 3.00 
   เมตร ยำว 80 เมตร สงู 2.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ ทต.เมืองปำน   
   งบประมาณ 728,000.- บาท 

  9. โครงกำรก่อสร้ำงพนังป้องกันตลิ่ง กล่องเกรเบี้ยนบรรจุหนิใหญ่ บรเิวณถนนเลียบล ำน้ ำ 
   สะพำนบ้ำนสบปำน ฝั่งขวำ บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
   ล ำปำง ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 100 เมตร สูง 2.50 เมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลน
   ของ ทต.เมอืงปำน  งบประมาณ 910,000.- บาท 

 

นายบุญเทียม สุรงครัตน์ - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซกัถำมเพิม่เตมิหรอืไม่ ถ้ำไม่มี 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ ผมจะขอมติทีป่ระชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบอนุมัติแผนงำนเพื่อรองรับสถำนกำรณ์
หน้าทีแ่ทนประธานสภาฯ ขำดแคลนน้ ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ทั้งหมด 9 โครงกำร รำยละเอียดตำมทีผู่้อ ำนวยกำร
   กองช่ำงได้กล่ำวมำข้ำงต้น โปรดยกมือข้ึนครบั 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ .....8....   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ...0...... เสียง 
   งดออกเสียง..1...... เสียง (ประธานสภา) 

นายบุญเทียม สุรงครัตน์ ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ 6 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ  
หน้าที่แทนประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
   6.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองปานประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนธันวาคม   
   ขอเชิญนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช้ีแจงรำยละเอียดครบั 
 

นายจักร์กทัณฑ์ ขัดธิพงษ์ - ผมขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำล ประจ ำปี 2563 ตำม
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน หมวดที่ 6 กำรติดตำมแผน
   ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี และรำยงำนต่อสภำท้องถ่ินและ
   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินให้ทรำบ ผมจะขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 
   แผนพัฒนำท้องถ่ินเทศบำลต ำบลเมืองปำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้  

   - ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
   ของเทศบาลต าบลเมืองปาน จ ำนวน 2 ประเด็น ดังนี้ 

   กำรประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3 เป็นกำรประเมินผลตลอดทั้งปีงบประมำณ ๒๕๖3 ตั้งแต่ เดือน 
   ตุลำคม ๒๕๖2 ถึง เดือน กันยำยน ๒๕๖3 ทั้งในเรื่องควำมสำมำรถในกำรน ำแผนพัฒนำ
   ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) มำจัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
   2563 และ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
   ตั้งงบประมำณในกำรพัฒนำตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
    ๒.๑ ประเมินควำมสำมำรถในกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) มำจัดท ำ
   เป็นแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรน ำโครงกำรตำมแผนด ำเนินงำนไปปฏิบัติ ตั่งแต่ เดือน
   ตุลำคม ๒๕๖2 ถึง เดือน กันยำยน ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงกำรตำม 
แผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

โครงการ 
ตามแผน 

การด าเนินงาน 

ร้อยละ
ของ

แผนฯ 

โครงการท่ี
น าไปปฏิบัติ 

ร้อยละ
ของ

แผนฯ 
๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 19 10 52.63 10 52.63 

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

6 6 100 1 16.67 

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม/ชุมชน 50 44 88.00 28 56.00 
๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 9 7 77.78 1 11.11 
๕.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 9 8 88.89 6 66.67 

รวมท้ังสิ้น 93 76 81.72 46 49.46 
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   จากตารางพบว่าผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
   2565) ในปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 93 โตนงกำร มำจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน/จัดท ำ
   งบประมำณ ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ
   เทศบำล ต ำบลเมืองปำนได้จ ำนวน 76 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 81.72และกำรน ำโครงกำร
   ตำมแผนด ำเนินงำนไปปฏิบัติ ได้จ ำนวน 46 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 49.46 ของแผนพัฒนำ
   ท้องถ่ินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

    ๒.๒ ประเมินควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ตั้งงบประมำณในกำรพัฒนำตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
   รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จากตารางพบว่า ผลกำรประเมินควำมสำมำรถควำมสำมำรถในกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำม
   แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เทศบำลต ำบลเมอืงปำนสำมำรถ 
   ด ำเนินกำรได้จ ำนวนเงินทัง้สิน17,366,856.45บำท คิดเป็นร้อยละ 93.59จำกงบประมำณ
   ที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 18,597,051.00บำท 
   ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   1. เนื่องจำกต้ังแต่เดือนมีนำคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมำ เกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโค
   โรนำ 2019 (COVID – 19)  ท ำให้ไม่สำรถด ำเนินโครงกำรบำงส่วนได้ เพื่อควำมปลอดภัย
   ของประชำชน 
   ๒. จ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ที่น ำมำด ำเนินงำนตำม
   ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2 นั้น กำรด ำเนินงำนยังต่ ำกว่ำ
   เกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำกงบประมำณไม่เพยีงพอต่อโครงกำรพัฒนำ บำงโครงกำรจ ำเป็นต้อง
   ใช้งบประมำณจ ำนวนมำก    
   ๓. นโยบำยของผู้บริหำรเปลี่ยนแปลงไปท ำให้บำงโครงกำรที่ตั้งไว้ไม่ได้น ำไปปฏิบัติ  
   ๔. ประชำชนและหน่วยงำนในพื้นที่ยังไม่เข้ำใจระบบข้ันตอนกำรท ำงำนในองค์กร ท ำให้กำร
   ท ำงำนร่วมกันไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 
   5. ประชำชนไม่ให้ควำมสนใจกำรประชำคมเพรำะโครงกำรที่ได้เสนอเพื่อแก้ไขปัญหำไม่ได้
   น ำไปปฏิบัติ 
   6. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ตั้งไว้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนกำรจัดสรร
   งบประมำณ 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณท่ีต้ังไว ้

ในการพัฒนา 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 1,635,000.00 1,635,000.00 100 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนรุักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

98,000.00 73,500.00 75.00 

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม/ชุมชน 16,193,849.00 15,055,900.24 92.72 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 67,000.00 29,885.00 44.60 

๕.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 603,202.00 572,571.21 94.92 
รวมท้ังสิ้น 18,597,051.00 17,366,856.45 93.59 
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   ข้อเสนอแนะ 
   1. น ำโครงกำรที่เกินขีดควำมสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำจำก 
   หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   2. ด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนด ำเนินงำนที่วำงไว้ 
   3. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลอย่ำงต่อเนื่องและจัดให้มีกำรประชุมช้ีแจงหรือท ำ
   ควำมเข้ำใจของกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน และผู้น ำชุมชนในพื้นที่ 
   ๔. ควรน ำเนินโครงกำรที่เป็นกำรแก้ไขปัญหำตำมควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง 
   5. เนื่องจำกปัจจุบัน ยังอยู่ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19)
   เพื่อเป็นกำรป้องกันแหละหยุดกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสดังกล่ำวฯ จึงควำมด ำเนินกำร
   มำตรกำรของรัฐอย่ำงเคร่งคัด  เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด 

นายบุญเทียม สุรงครัตน์ ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ 6.2 
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ 6.2 เรื่อง การรับบริจาคเลื่อยยนต์ ยี่ห้อ Stronger รุ่นST-5800 เป็นเครื่องยนต์ 
หน้าทีแ่ทนประธานสภาฯ เบนซิน แรงม้า 6.5 HP  ขนาดเครื่องยนต์  4,800 วัตต์ ราคา เครื่องละ 3,880 บาท  
   จ านวน  1 เครื่อง จากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ  
    ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ช้ีแจงรำยละเอยีดครับ 

นายศรีทน นิวันต ิ  - ตำมหนังสือสันนิบำตเทศบำลภำคเหนือ ที่ ส.ท.ภ.น.ว 95/2563 ลงวันที่ 30 กันยำยน 
นายกเทศมนตร ี  2563 เรื่อง ขอมอบเลื่อยยนต์ ซึง่สันนิบำตเทศบำลภำคเหนือได้จัดซื้อเลื่อยยนต์ให้กับเทศบำล
   ในเขตภำคเหนือ เพื่อใช้ในงำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัยในกำรช่วยเหลือประชำชน ที่ได้
   รับควำมเดือดร้อนจำกภัยธรรมชำติและจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพรอ้ม
   ในกำรรบัมือเกี่ยวกับงำนป้องกันสำธำรณภัย ซึ่งเทศบำลได้รบับรจิำคเลื่อยยนต์ดังกล่ำว 
   มำจ ำนวน 1 เครื่อง แต่ปัญหำคือยังไมส่ำมำรถขอมติในทีป่ระชุมน ำเข้ำเป็นงบทรัพยส์ินได้      
   จึงแจง้ใหร้ับทรำบก่อน เนื่องจำกลักษณะเลื่อยยนตม์ีก ำลงัตัง้แต่หนึ่งแรงม้ำ และแผ่นบงัคับโซ่ 
   มีขนำดควำมยำวตั้งแต่สิบสองนิ้ว ต้องขออนุญำตจำกกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและ 
   สิ่งแวดล้อมเสียก่อน ทำงสันนิบำตฯ ยังไม่ได้ย่ืนค ำขอรับใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงก ำหนด
   หลักเกณฑ์วิธีกำร และเงือ่นไขกำรขออนญุำตและกำรออกใบอนุญำตใหม้ี ผลิต หรือน ำเข้ำ
   เลื่อยโซ่ยนต์จงึต้องรอหนังสือจำกสันนิบำตฯ แจ้งเป็นลำยลกัษณ์อักษรว่ำได้ด ำเนินกำรขอ
   อนุญำตตำมแบบ ลซ.3 เรียบร้อยแล้ว จึงจะน ำเรื่องเสนอต่อสภำฯ อีกรอบครับ   
 

รองประธานสภาฯ  ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ 6.3 

   6.3  เรื่อง แจ้งผลการเข้าตรวจของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าปาง 
   ขอเชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ช้ีแจงรำยละเอียดครบั 
นายศรีทน นิวันต ิ  - ส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล ำปำงแจ้งเข้ำตรวจตำมผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบล 
นายกเทศมนตร ี  เมืองปำน เน้นสุ่มตรวจเกี่ยวกบัเรื่องโครงกำรก่อสร้ำงฯ ต่ำงๆ บัญชีกำรเงิน เพิง่เสรจ็สิ้นไป 
   และมีข้อเสนอแนะ ข้อซกัถำม เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนเทศบำลได้ตอบช้ีแจงตำมข้อเสนอแนะไป
   แล้วนั้น ผลกำรเข้ำตรวจเป็นที่เรียบร้อยดีทกุอย่ำง และในวันที่ 5 มกรำคม 2564 ต้องเตรียม
   เอกสำรเพื่อรอรบักำรตรวจของจังหวัดอีกใหพ้นักงำนเทศบำลทุกท่ำนเตรียมควำมพร้อมไว้ด้วย 
รองประธานสภาฯ  ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ 6.4 

   6.4  เรื่อง แจ้งก าหนดการเขา้รับต าแหน่งปลัดเทศบาลคนใหม่ 
   ขอเชิญหัวหน้ำส ำนักปลัด ช้ีแจงรำยละเอียดครับ 
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นางสาวเยาวลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล - ขออนุญำตแจ้งก ำหนดกำรเข้ำรับต ำแหน่งปลัดเทศบำลคนใหม่ คือ นำยณัฐ อุทธิยัง  
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ย้ำยมำจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทรำยค ำ อ ำเภอวังเหนือ จังหวัดล ำปำง  มีก ำหนดกำร      
   มำปฏิบัติหน้ำที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนในวันที่ 4 มกรำคม 2564  จึงขอแจ้งให้สมำชิกสภำ
   ทุกท่ำนรับทรำบ 
รองประธานสภาฯ  ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ 6.5 

   6.5  เรื่อง แจ้งการจัดกิจกรรมของส านักปลัดเทศบาล 
   ขอเชิญหัวหน้ำส ำนักปลัด ช้ีแจงรำยละเอียดครับ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล - ส ำนักปลัดเทศบำลจะด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรตำมเทศบัญญัติฯ จ ำนวน 2 โครงกำร คือ 
   1. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
   ประจ ำต ำบลเมืองปำนและศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชนต ำบลเมืองปำน สถำนที่ด ำเนินกำร         
   ณ สวนนำบุญ หมู่ที่ 1 บ้ำนทุ่งโป่ง ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ในวันที่  
   23 ธันวำคม 2563 เวลำ 08.00-16.30น. จึงขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร
   เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนเทศบำลทุกท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
   2. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ของเด็กเยำวชน  ในวันที่ 8 มกรำคม 2564 
   เวลำ 08.00-14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองปำน และมีกิจกรรมกำร
   แสดงของเด็ก และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็ก และจะมีกำรจัดท ำหนังสือเพื่อประชำสัมพันธ์ต่อไป    

นายบุญเทียม สุรงครันต์      มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะซกัถำมหรอืมีเรื่องใดเสนอต่อทีป่ระชุม ขอเชิญ ครับ (ไม่ม)ี     
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติ    เมื่อไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมอืงปำนท่ำนใดจะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องใดๆ   
หน้าทีแ่ทนประธานสภาฯ    ต่อที่ประชุมอีก ส ำหรับกำรประชุมในวันน้ีก็ขอขอบคุณทุกท่ำนทีเ่ข้ำร่วมในกำรประชุมสภำ
   เทศบำลต ำบลเมอืงปำน  กระผมก็ขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนครับ  

 

เลิกประชุมเวลา  12.0๐  น. 

 

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

     เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
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 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจำรณำตรวจรำยงำนกำรประชุม  เมื่อวันที่  ๒๒ 
ธันวำคม ๒๕๖3 ปรำกฏว่ำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖3 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖3 จ ำนวน 19 หน้ำ ซึ่งมีเนื้อหำครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประกำร จึงลง
ลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 
 

(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  ได้มีมติในกำรประชุมเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยวิสำมญั 
สมัยที่ 2  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 28  กันยำยน  2563 ตำมมติกำรประชุม สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1 ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 18  ธันวำคม  2563 
 
 
 
 
                                              (ลงช่ือ)  ................................................................ 

         (นำยบุญเทียม สุรงครัตน์) 
รองประธำนสภำเทศบำล ปฏิบัตหิน้ำที่แทน 

                              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


