
 
 
 
 

 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันท่ี  28 สิงหาคม  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 สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ ำปี พ.ศ.2563 ตำมประกำศเทศบำลต ำบลเมืองปำน  เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลเมืองปำน สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม  2563
ถึงวันที่ 30 สิงหำคม  ๒๕๖3  มีก ำหนด ๓๐ วัน ล ำดับต่อไป  

ประธานสภาฯ  กระผมขอช้ีแจงระเบียบวำระกำรประชุมสภำเทศบำล ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
  เมืองปำน สมัยสำมญั  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563   

เมื่อวันที่  14 สิงหำคม 2563 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องคณะกรรมการท่ีสภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ผลกำรพิจำรณำเสนอค ำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ่ำย  ประจ ำปี งบประมำณ 25 64 (ร ำยละ เอี ยดตำม       
เอกสำรแนบ)        

                               ระบียบวาระที่  5         เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 ขอพิจำรณำเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ    
ป่ำแม่สุกและแม่สอยเพื่อใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งสถำนีต ำรวจภูธรเมืองปำน 
(รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) 
 

5.2 กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2564 วำระที่ 2 และวำระที ่3 (รำยละเอียดตำม
เอกสำรที่แจก) 
 

5.3 ขอพิจำรณำอนุมัตโิอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จัดซือ้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี ้
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมกึ (Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ  4,300.00 บำท ตั้งตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  



ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ข้อ 42 (ตำมรำยละเอียดแนบ        
มำพร้อมนี้) 
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ระบียบวาระที่  5         เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                                                               
                                                              2. จัดซื้อเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำชนิด Networt  

แบบที่ 1 รำคำ 8,900 บำท ตั้งตำมเกณฑร์ำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 
2563 ข้อ 45 (ตำมรำยละเอียดแนบมำพร้อมนี้)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
       
ประธำนสภำฯ  ขออนุญำตเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมตำมเอกสำรที่แจกให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนแล้ว  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน  
 
ประธานสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมือ่วันท่ี 14 สิงหาคม  2563 
- มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ครับ (ไม่ม)ี ถ้ำไม่มี 
กระผมจะขอมติในทีป่ระชุมครับ  สมำชิกฯ ท่ำนใดเห็นชอบรำยงำนกำรประชุมฯ สมัยสำมญั 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2563 ในวันที่ 14  สิงหำคม 2563 โปรดยกมือข้ึนครับ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 9 เสียง,ไม่เห็นชอบ (ไม่มี), งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำฯ) 
 

ประธำนสภำ   - เป็นอันว่ำ เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
เมืองปำน สมัยสำมญั  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 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  
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ประธำนสภำฯ  ข้อ ๙๔ กระทู้ถำมด่วน ให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนสภำท้องถ่ินโดยมี
หัวข้อเรื่องที่จะตั้งกระทู้ถำม  ให้ประธำนสภำท้องถ่ินรีบจัดส่งกระทู้ถำมนั้น ไปยังผู้บริหำร
ท้องถ่ินเพื่อเตรียมตอบและให้แจ้งไปด้วยว่ำได้ก ำหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถำมถำมกระทู้เรื่องนั้นใน
กำรประชุมครั้งใด กำรก ำหนดเวลำดังกล่ำวนั้นให้ประธำนสภำท้องถ่ินค ำนึงถึงควำมส ำคัญของ
เหตุกำรณ์และควำมสนใจของประชำชน โดยเคร่งครัด ในครำวประชุมนี้ไม่มีผู้ใดเสนอกระทู้
ถำมเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้ำ แต่อย่ำงใด ดังนั้นจึงผ่ำนระเบียบวำระนี้ไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ประธำนสภำฯ  ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ ๔ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องคณะกรรมการท่ีสภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว    
 

ประธำนสภำฯ  - เรื่องญัตติเรื่องเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
(เพื่อให้สภำเทศบำลพิจำรณำ ในวำระที่ 2) 

ประธำนสภำฯ - ได้รับบันทึกรำยงำนกำรแปรญัตติของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบญัญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรแปร
ญตัติ เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563 คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติได้พิจำรณำแล้ว 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554  

 

ประธำนสภำฯ  - ขอเชิญท่ำนปลัดเทศบำลช้ีแจงระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 

ปลัดเทศบำล  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 ข้อ ๕๙ กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ จะกระท ำได้เฉพำะกำรขอลด
รำยจ่ำยหรือกำรขอลดจ ำนวนเงนิที่ขออนุญำตจ่ำย และต้องมีจ ำนวนสมำชิกสภำท้องถ่ินรับรอง
เช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติค ำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือต่อประธำนคณะกรรมกำร
แปรญัตติภำยในระยะเวลำที่สภำท้องถ่ินก ำหนดตำมข้อ ๔๕ วรรคสำม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๖๐ ห้ำมไม่ให้แปรญัตติรำยจ่ำยข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรำยจ่ำย หรือเปลี่ยนแปลง
ควำมประสงค์ของจ ำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ำย เว้นแต่จะได้รับค ำรับรองจำกผู้บริหำรท้องถ่ิน 
หรือค ำแปรญัตตินั้นผู้บริหำรท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ 

 

ปลัดเทศบำล   ข้อ ๖๑ ห้ำมไม่ให้แปรญัตติในรำยกำรและจ ำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รำยจ่ำยซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมกฎหมำยถ้ำมีปัญหำว่ำ รำยจ่ำยรำยกำร

ใดมีข้อผูกพันตำมวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธำนสภำท้องถ่ินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขำด 
ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรำยไปพอสมควรแล้ว ถ้ำสมำชิกสภำท้องถ่ินเสนอญัตติขอให้ปิด 

อภิปรำย เพื่อให้ลงมติว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณหรือไม่ หรือส่งให้
คณะกรรมกำรสภำท้องถ่ินพิจำรณำก่อนรับหลักกำร ต้องมีสมำชิกสภำท้องถ่ินรับรองไม่น้อย
กว่ำหนึ่งในสำมของสมำชิกสภำท้องถ่ินที่อยู่ในที่ประชุม  
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ปลัดเทศบำล  ข้อ 110 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติทีส่ภำท้องถ่ินลงมตริับหลักกำร และส่งคณะกรรมกำร
แปรญัตติพจิำรณำตำมข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำแล้วจะต้องเสนอร่ำง
ข้อบัญญัติน้ันตำมร่ำงเดิมและตำมทีม่ีกำรแก้ไขเพิ่มเติม พรอ้มทั้งรำยงำนย่อยื่นต่อประธำนสภำ
ท้องถ่ินรำยงำนย่อตำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้อยต้องระบุว่ำ ได้มีหรือไมม่ีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด
หรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็น
ประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ ตลอดจนกำรสงวนคำแปรญัตติด้วย 

 

ประธำนสภำฯ  - ตำมที่ปลัดเทศบำลฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมำยให้แก่ทุกท่ำนได้ทรำบแล้ว และจำกกำร
ประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2563 ที่ประชุมได้
ก ำหนดเวลำในกำรยื่นค ำเสนอแปรญัตติโดยมีก ำหนด 3 วัน ระหว่ำงวันที่ 15-17 สิงหำคม 
2563 ตั้งแต่เวลำ 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน  

 
ประธำนสภำฯ และก ำหนดวันประชุมของคณะกรรมกำรแปรญัตติ เพื่อพิจำรณำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ    

ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหำคม 2563 เวลำ08.00 เป็นต้นไป ซึ่งบัดนี้คณะกรรมกำรแปรญัตติ
ร่ำงเทศบัญญัติฯ ได้ประชุมพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564  พร้อมรำยงำนและบันทึกควำมเห็นได้ย่ืนต่อประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
โดยไม่มีผู้ใดประสงค์ยื่นค ำเสนอแปรญัตติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ.ศ. 2564  
แต่อย่ำงใดและไม่ขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดใดๆ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ซึ่ง
ร่ำงเดิม และประธำนสภำเทศบำล ได้ส่งรำยงำนนั้นให้แก่ท่ำนสมำชิกแล้ว ส ำหรับรำยละเอียด
กำรประชุม ผมขอให้ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมได้ทรำบต่อไป 

 

นำยเสนห่์  หวำนเกิน   รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย       
ประธำนคณะกรรมกำรฯ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 - ตำมที่ได้ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 14 สิงหำคม 
2562 เวลำ 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้มีกำรคัดเลือกประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ ดังต่อไปนี้ 
 1. นำยเสน่ห์  หวำนเกิน   ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
 2. นำยสิงห์ทอง มีคุณ  กรรมกำรแปรญัตติ 
 3. นำงสมจิต   ปัญญำสิทธ์ิ    เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

นำยเสน่ห์  หวำนเกิน    สภำเทศบำลแห่งนี้ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ 
ประธำนคณะกรรมกำรฯ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยได้ก ำหนดประชุมคณะกรรมกำร

แปรญัตติ ในวันที่  20 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลเมืองปำน นั้น ผมจึงขอเรียนช้ีแจงให้ท่ำนประธำนสภำเทศบำลท่ำนสมำชิกและ
ผู้บริหำรได้ทรำบว่ำ ในช่วงระหว่ำงวันที่ 15 สิงหำคม 2563 ถึงวันที่ 17 สิงหำคม 2563 
ตั้งแต่เวลำ08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน ปรำกฏว่ำไม่มี
ผู้บริหำรท้องถ่ินหรือสมำชิกสภำท้องถ่ินผู้ใดประสงค์ยื่นค ำเสนอแปรญัตติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรแปรญัตติ จึงได้ประชุมร่วมกัน
และพิจำรณำตรวจสอบเห็นว่ำร่ำงเทศบัญญัติฯ ที่ผู้บริหำรเสนอมำมีควำมเหมำะสม ถูกต้อง
ตำมระเบียบและกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร และไม่ขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใน
รำยละเอียดข้อใดๆ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ซึ่งร่ำงเดิมตำมที่ผู้บริหำรได้เสนอมำ 
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ประธำนสภำฯ   ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติช้ีแจงมำนั้น ท่ำนสมำชิกสภำได้ทรำบมำบ้ำง
แล้วตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติที่ได้สง่ให้ท่ำนสมำชิกก่อนหน้ำนี้แล้ว       
มีท่ำนใดจะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ เพิม่เติมอกีหรือไม่ (ไม่ม)ี เมื่อไมม่ี    
ผมขอประชุมในระเบียบวำระต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
ประธำนสภำ 5.1 ขอพิจารณาเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุกและแม่สอยเพ่ือใช้

พ้ืนท่ีเป็นท่ีตั้งสถานีต ารวจภูธรเมืองปาน (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย)   
ขอเชิญนำยกเทศมนตรีช้ีแจงรำยละเอียดครับ 

นำยกเทศมนตรี - เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้รับหนังสือจำกสถำนีต ำรวจภูธรเมืองปำน ที่ ตช 0020.9 
(15)/1850 ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2563 เรื่อง แจ้งขอรับควำมเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่ำสงวนแห่งชำติ ด้วยสถำนีต ำรวจภูธรเมืองปำน จังหวัดล ำปำง มีควำมประสงค์จะขอใช้พื้นที่
ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่สุก-แม่สอย เพื่อใช้พื้นที่เป็นสถำนีต ำรวจภูธรเมืองปำน เป็นสถำนที่
ปฏิบัติงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในและนโยบำยของรัฐบำล โดยบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่ จำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จำกต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง องค์กร
บริหำรส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชนฯลฯ  

 

นำยกเทศมนตรี  - ขอเชิญตัวแทนจำกสถำนีต ำรวจภูธรเมืองปำน มำช้ีแจงรำยละเอียดครับ 
 

สถำนีต ำรวจภูธรเมืองปำน  - ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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 มีดังนี้ 
(6) เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ป่ำน้ันต้ังอยู่ 
 

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



ปลัดเทศบำล มาตรา 7 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน หมำยถึง กำรปฏิบัติรำชกำรที่มี
เป้ำหมำยเพื่อให้เกดิควำมผำสกุและควำมเป็นอยู่ทีด่ีของประชำชน ควำมสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  
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ประธำนสภำฯ   - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 

ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติ ป่ำแม่สุก-ป่ำแม่สอย ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง เพื่อใช้พื้นที่เป็น
ที่ตั้งสถำนีต ำรวจภูธรเมืองปำน  ขอเชิญยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง 
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง  
 

ประธำนสภำฯ  - สภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่สุก-ป่ำแม่สอย ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง เพื่อใช้พื้นที่ เป็นที่ตั้ง
สถำนีต ำรวจภูธรเมืองปำน 
5.2  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 วาระที่ 2และวาระที่ 3 

ประธำนสภำฯ  - กำรพิจำรณำญัตติร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
กำรพิจำรณำในวำระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ  

ประธำนสภำฯ - จำกรำยงำนของคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ ซึ่งท ำหน้ำที่รับค ำแปรญัตติ ในวันที่ 15 - 17 
สิงหำคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลำ 08.00 –16.30น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
และคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ประชุมพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖4 ในวันที่ 20 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.00 เป็นต้นไป ปรำกฏว่ำไม่มีคณะ
ผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำเทศบำลผู้ใดยื่นค ำขอแปรญัตติแต่อย่ำงใด และไม่มีกำรสงวน
ควำมเห็นหรือสงวนค ำแปรญัตติแต่อย่ำงใดและคณะกรรมกำรฯ ได้คงร่ำงเทศบัญญัติเดิม  
ขอให้ปลัดเทศบำล ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

 

ปลัดเทศบำล  ข้อ ๔๙ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถ่ินลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้
คณะกรรมกำร แปรญัตติพิจำรณำ ให้ประธำนสภำท้องถ่ินส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียด และที่ประชุมสภำท้องถ่ินจะต้องก ำหนด
ระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย ภำยในระยะเวลำเสนอค ำ       
แปรญัตติที่สภำท้องถ่ินก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ผู้บริหำรท้องถ่ินหรือสมำชิกสภำท้องถ่ินผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงข้อบัญญัติก็ให้เสนอค ำแปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรำยข้อและเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถ่ินเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติกำรเสนอค ำแปรญัตติ
ให้อนุโลมใช้ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้  ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง กรณีกำร
พิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอำจเสนอค ำแปรญัตติด้วยวำจำได้ 

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้น
ตำมร่ำงเดิม และตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อ
ประธำนสภำท้องถ่ินรำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำ ได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในตอน
หรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็น
ประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ ตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย 
และให้ประธำนสภำท้องถ่ินส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถ่ินไม่น้อยกว่ำสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวัน
ประชุมพิจำรณำ เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน 



  ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุมสภำท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลงประกอบรำยงำน
หรือช้ีแจงข้อสงสัยต่ำง ๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น 
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ปลัดเทศบำล  ข้อ ๕๑ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระทีส่อง ให้ปรึกษำเรียงตำมล ำดับข้อเฉพำะที่
มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถ่ินจะได้ลง
มติเป็นอย่ำงอื่น 

 

  ถ้ำที่ประชุมสภำท้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับค ำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับกำรแก้ไขในข้อ
ใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

   ถ้ำข้อควำมในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสำระส ำคัญ ที่ประชุม
สภำท้องถ่ินจะลงมติให้ส่งปัญหำน้ันไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่เฉพำะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีกำรแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหำไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่ดังกล่ำวแล้ว กำรพิจำรณำเฉพำะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้
ก่อน แต่ถ้ำไม่เป็นกำรขัดข้องที่จะพิจำรณำข้ออื่นๆ ต่อไป สภำท้องถ่ินอำจลงมติให้พิจำรณำจน
จบร่ำงข้อบัญญัติก็ได้ 

 

ปลัดเทศบำล  ถ้ำข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตำมวรรคสำมเกิดข้ึนในกำรพิจำรณำรวดเดียว ที่ประชุม
สภำท้องถ่ินจะลงมติให้ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคสำมก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ยื่นรำยงำนกำรพิจำรณำข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตำมวรรค
สำมแล้วให้ประธำนสภำท้องถ่ินสง่รำยงำนนั้นให้แกส่มำชิกสภำท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่ำย่ีสิบสี่ช่ัวโมง
ก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วนในกำรประชุมต่อวำระที่สอง ให้ที่
ประชุมสภำท้องถ่ินลงมติเฉพำะข้อที่ได้ระงับไว้เท่ำนั้น 

เวลา 10.30 น. 
 

ประธำนสภำฯ     ผมจึงขอมติที่ประชุมสภำแห่งนี้ในกำรพิจำรณำเห็นชอบในวำระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติครับ 
 มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดไม่เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 2 โปรดยกมือ ครับ 

- ไม่มี 
ประธำนสภำฯ    มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดเห็นชอบให้ผ่านวาระที่ 2 โปรดยกมือ ครับ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบจ านวน 9 เสียง,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ประธำนสภำฯ เป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวำระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ ของร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวำระที่ ๒ จ ำนวน 9 เสียงเป็นเอกฉันท์  

  ต่อไปเป็นกำรประชุมเพื่อพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕64 

 

- การพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
ขอเชิญปลัดเทศบำลช้ีแจงข้อระเบียบฯ ต่อสภำเทศบำลฯครับ 

ปลัดเทศบำลฯ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข       
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ข้อ ๕๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่3  ไม่มีกำรอภิปรำยเว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถ่ินจะ
ได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันควรในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่ประชุมสภำท้องถ่ินลงมติ
ว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 

ประธำนสภำฯ เมื่อปลัดเทศบำล ฯ ได้ช้ีแจ้งข้อระเบียบให้ที่ประชุมทรำบแล้ว 
ผมขอมติท่ีประชุมแห่งน้ีว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 



งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามญัตติท่ีคณะผู้บริหารเทศบาล
เสนอ โปรดยกมือครับ 
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 - มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบด้วยคะแนน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 - มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ 
 - มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)  
 

ประธำนสภำฯ สรุปว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64 และเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 อันเป็นว่าในวาระที่ ๓ ผ่านเป็นเอกฉันท์  
ข้ันตอนต่อไปประธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศบัญญัติฯไปยังอ ำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดพิจำรณำ ตำมระเบียบฯต่อไป 

 

ประธำนสภำฯ ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
  มำตรำ 63 ภำยในเจ็ด วันนับแต่ วันที่สภำเทศบำลได้มีมติ เห็นชอบด้วยกับ             

ร่ำงเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบำลต ำบล ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งร่ำงเทศบัญญัติไปยังอ ำเภอ
เพื่ อส่ ง ไปยังผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดพิจำรณำ ในกรณีเทศบำลเมืองและเทศบำลนคร                
ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ 

 

ประธำนสภำฯ   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติตำมวรรคหนึ่งให้เสร็จและ 
ส่งคืนประธำนสภำเทศบำลภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัตินั้น ถ้ำผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดไม่พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบ
ด้วยกับร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำว 

  ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงเทศบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง ให้ส่ง
นำยกเทศมนตรีลงนำมใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย
ให้ส่งร่ำงเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภำเทศบำล  ให้สภำเทศบำลพิจำรณำใหม่ 
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติคืนมำ ถ้ำเทศบำลมีมติยืนยันตำมร่ำง        
เทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกสภำเทศบำลเท่ำที่มีอยู่ 

 

ให้ประธำนสภำเทศบำลสง่รำ่งเทศบัญญัติน้ันให้นำยกเทศมนตรีลงนำมใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ 
และแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบต่อไป แต่ถ้ำสภำเทศบำลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับร่ำงเทศบัญญัติคืนจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือยืนยัน ตำมร่ำงเทศบัญญัติเดิมด้วย
คะแนนเสียงน้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกสภำเทศบำลเท่ำที่มอียู่ให้รำ่งเทศบัญญัติน้ันเป็นอัน
ตกไป 

ท่ีประชุม -รับทราบ- 
   

ประธานสภา 5.3 ขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                   
ตั้งเป็นรายการใหม่  
1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก                                 
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ  4,300.00 บำท ตั้งตำมเกณฑร์ำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ข้อ 42  
2. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำชนิด Networt แบบที่ 1  
จ ำนวน  1  เครื่อง รำคำ 8,900.-บำท ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภำคม  2563 ข้อ ข้อ 45  



(ตำมรำยละเอียดแนบมำพร้อมนี)้ ขอเชิญนำยกเทศมนตรีช้ีแจงรำยละเอียดครบั 
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นำยกเทศมนตรี - เนื่องจำกกองคลังมีเจ้ำหน้ำที่และจ ำนวนงำนเพิ่มข้ึน จึงท ำให้เครื่องพิมพ์ ไม่เพียงพอต่อควำม

ต้องกำรใช้งำนในส ำนักงำน จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี ้
  1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง      

รำคำ  4,300.00 บำท ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
ฉบับเดือน พฤษภำคม  2563 ข้อ ข้อ 42 (ตำมรำยละเอียดแนบ) 
2. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำชนิด Networt แบบที่ 1  
จ ำนวน  1  เครื่อง รำคำ 8,900.00 บำท ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภำคม  2563 ข้อ ข้อ 45  (ตำมรำยละเอียดแนบ) 
 

โอนลด 

- แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง   งบบุคลำกร  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  เงินเดือน
พนักงำน  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเลื่อนระดับ
และเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ ซึ่งรวมพนักงำนเทศบำลที่อยู่ในปัจจุบนัและมีอยู่ในแผนอัตรำก ำลังพนักงำน
เทศบำล  งบประมำณคงเหลือก่อนโอนลดงบประมำณ 515,021.94-บำท โอนลดงบประมำณ
จ ำนวน 13,200.00 บำท   

 

โอนเพ่ิม ตั้งเป็นรายการใหม่ 
- แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลงั งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง 
รำคำ 4,300.-บำทตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     
ฉบับเดือน พฤษภำคม  2563 ข้อ 42  
-แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป งำนบรหิำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพเ์ลเซอรห์รือ LED ขำวด ำชนิด Networt แบบที่ 1  จ ำนวน  1  เครื่อง 
รำคำ 8,900.-บำท ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              
ฉบับเดือน พฤษภำคม  2563 ข้อ ข้อ 45  

 

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  



1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง      
รำคำ  4,300.00 บำท ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
ฉบับเดือน พฤษภำคม  2563 ข้อ ข้อ 42 (ตำมรำยละเอียดแนบ) 
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ประธานสภาฯ  2. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำชนิด Networt แบบที่ 1  

จ ำนวน  1  เครื่อง รำคำ 8,900.00 บำท ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภำคม  2563 ข้อ ข้อ 45  (ตำมรำยละเอียดแนบ) 

   โอนลด 

- แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง   งบบุคลำกร  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  เงินเดือน
พนักงำน  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเลื่อนระดับ
และเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ ซึ่งรวมพนักงำนเทศบำลที่อยู่ในปัจจุบนัและมีอยู่ในแผนอัตรำก ำลังพนักงำน
เทศบำล  งบประมำณคงเหลือก่อนโอนลดงบประมำณ 515,021.94-บำท โอนลดงบประมำณ
จ ำนวน 13,200.00 บำท   

 

โอนเพ่ิม ตั้งเป็นรายการใหม่ 
- แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลงั งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง 
รำคำ 4,300.-บำทตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     
ฉบับเดือน พฤษภำคม  2563 ข้อ 42  
-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำชนิด Networt แบบที่ 1  จ ำนวน  1  เครื่อง 
รำคำ 8,900.-บำท ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              
ฉบับเดือน พฤษภำคม  2563 ข้อ ข้อ 45  โปรดยกมือข้ึนครับ 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 0  เสียง 
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง (ประธำนสภำ) 

 
ประธำนสภำ  ก่อนจะเข้ำ ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ผมขอพักกำรประชุมสภำช่ัวครำว 10 นำที 
                            โดยจะเริ่มประชุมตอ่ในเวลำ 11.30 น. 
เวลำ 11.30 น. 
    
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

ประธำนสภำฯ              -  มีสมำชิกท่ำนใดมีเรือ่งทีจ่ะแจง้ทีป่ระชุมทรำบหรือเรื่องอืน่ๆ ขอเชิญครับ 
 
 

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 
 
 
   -11- 

 
 
 

   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจำรณำตรวจรำยงำนกำรประชุม  เมื่อวันที่  
31 สิงหำคม ๒๕๖3 ปรำกฏว่ำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม ๒๕๖3 จ ำนวน 11  หน้ำ ซึ่งมีเนื้อหำครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์แล้วทุกประกำร           
จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 
 

(ลงช่ือ ).............................................................ประธำนกรรมกำร 
                                                       (นำยสุทัศน์  ช่ือหลำย) 
                                           สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต ๑ 
 
 
    (ลงช่ือ )..............................................................กรรมกำร            (ลงช่ือ).....................................................กรรมกำร 
               (นำยบุญเทียม  สุรงครัตน์ )                                          ( นำยสิงห์ทอง  มีคุณ) 
    สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต ๑                         สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต ๑ 
 
 
  สภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน  ได้มีมติในกำรประชุมเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุม 
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2563 ตำมมติกำรประชุมสมัยประชุม   
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 28 สงิหำคม 25623 
 
 
 
                                              (ลงช่ือ)  ................................................................ 

        (นำยวธัญญู  นิวันติ) 
                       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


