
 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
วันท่ี  14 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 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 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 ำเพญ็วโรดม สมำชิกสภำ ทต.เขต2 นัฐกำนต์ บ ำเพ็ญวโรดม 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล ำ  ล ำดับที ่ ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
 

1 นำ นำยสมบูรณ์     ตั้งตรง เล  สมำชิกสภำ ทต.เขต1  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับที่                   ช่ือ-สกุล          ต ำแหน่ง          ลำยมือช่ือ 

 
๑ นำยศรีทน         นิวันติ นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ศรีทน       นิวันติ 
2 นำยค ำรณ         นิวันติ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ค ำรณ       นิวันติ        
3 นำยนิธิศ           อนุ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน นิธิศ         อนุ 
4 นำยสีลำ            สุวรรณเมือง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีฯ 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 ำนวยกำรกองคลัง บัณฑิต      ตัวจริง 
9 นำงสำวเยำวลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล เยำวลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล 

10 นำงจินตนำ          มุงเมือง ปลัดอ ำเภอเมืองปำน จินตนำ      มุงเมือง 
11 นำยด ำเนิน            ตะมะ เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ ด ำเนิน      ตะมะ 
12 นำยศุภณัฐ            ไปเร็ว นักวิชำกำรศึกษำ ศุภณัฐ      ไปเร็ว 
13 นำงสำวประทุมพร    ต๊ะวงศ์ นักพัฒนำชุมชน ประทุมพร  ต๊ะวงศ์ 
14 นำยอนุวัฒน์          นิวันติ ผู้ช่วยช่ำงโยธำ อนุวัฒน์     นิวันติ 
15 นำงสำวพิมพ์ปวีณ์     ช่ือหลำย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร พิมพ์ปวีณ์   ช่ือหลำย 
16 นำงสำวรุ่งนภำ       ตั้งกำร นักจัดกำรงำนทั่วไป รุ่งนภำ       ตั้งกำร 
 

 



การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันท่ี  14 สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อถึงก ำหนดเวลำ  13.30 น. เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ตรวจสอบ
รำยช่ือสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนที่ได้ลงช่ือเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน ๙ ท่ำน เมื่อครบ
องค์ประชุม ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนเข้ำประจ ำที่ในห้องประชุม และขอเชิญ
นำยวธัญญู  นิวันติ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน จุดเทียน – ธูป บูชำพระรัตนตรัย
เสร็จแล้ว กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน  

ประธานสภาฯ เรียนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน,คณะผู้บริหำร,หัวหน้ำส่วนรำชกำร,เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วม 
ประชุมทุกท่ำน วันน้ีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.
2563 ตำมประกำศเทศบำลต ำบลเมืองปำน  เรื่อง  เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหำคม 2563 ถึงวันที่ 30 
สิงหำคม  ๒๕๖3  มีก ำหนด ๓๐ วัน ล ำดับต่อไป ขออนุญำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมตำม
เอกสำรที่แจกให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนแล้ว   

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ประธำนสภำฯ - นำยสมบูรณ์ ตั้งตรง สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1  ได้ย่ืนใบลำกิจ ท ำธุระส่วนตัวครับ วันน้ีจงึ   

มีสมำชิกสภำทั้งหมด 9 ท่ำนครับ 
 

ประธำนสภำฯ - แนะน ำตัวข้ำรำชกำรใหม่ ต ำแหนง่หัวหน้ำส ำนักปลัดและต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ                   
ขอเชิญครับ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด - เรียนประธำนสภำ,สมำชิกสภำทุกท่ำน,นำยกเทศมนตร,ีคณะผู้บริหำร ,ผอ.กอง,และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวเยำวลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กลุ ย้ำยมำจำกเทศบำลเมอืงเขลำงค์ ด ำรง
ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลเมืองปำน ตั้งแต่ 1 ก.ค.2563 ค่ะ 

นักวิชำกำรศึกษำ - เรียนประธำนสภำ,สมำชิกสภำทุกท่ำน,นำยกเทศมนตร,ีคณะผู้บริหำร ,ผอ.กอง,และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน ผมนำยศุภณัฐ ไปเร็ว ย้ำยมำจำก อบต.หอมศีล จังหวัดฉะเชิงเทรำ                        
ย้ำยมำด ำรงต ำแหนง่ นักวิชำกำรศึกษำ ตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2563 ครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน  
ประธานสภาฯ - กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมอืงปำน สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ.2563 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2563  ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนตรวจรำยงำนกำร
ประชุมฯ ตำมเอกสำรส ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ได้แจกใหก้ับสมำชิกสภำทุกท่ำนแล้ว         
มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมหรอืไม่ครับ    

  - ถ้ำไม่มีกระผมจะขอมติในที่ประชุมครบั 
  - สมำชิกฯ ท่ำนใดเห็นชอบรำยงำนกำรประชุมฯ สมัยสำมญั สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี  
  2563  ในวันที่ 27 พฤษภำคม 2563  โปรดยกมือข้ึนครบั 
 

มติท่ีประชุม  รับรองด้วยคะแนน 9 เสียงเป็นเอกฉันท์ ,ไม่เห็นชอบ 0 เสียง ,งดออกเสียง 0 เสียง 
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ประธำนสภำฯ  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 หรือนโยบำยของผู้บริหำรท้องถ่ิน 
ข้อเท็จจริงที่อ้ำงประกอบกระทู้ถำมทัว่ไปต้องเป็นข้อเทจ็จริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถำมรับรองว่ำ

ถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถำมทั่วไปก็ตำม และถ้ำจ ำเป็นจะต้องมีค ำช้ีแจง
ประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่ำงหำก 

ค ำถำม ข้อเท็จจริง ตลอดจนค ำช้ีแจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ ำซำกหรือ     
มีลักษณะเป็นกำรอภิปรำย  

ประธานสภาฯ  ข้อ ๙๔ กระทู้ถำมด่วน ให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนสภำท้องถ่ินโดย   
มีหัวข้อเรื่อง ที่จะตั้งกระทู้ถำม  ให้ประธำนสภำท้องถ่ินรีบจัดส่งกระทู้ถำมนั้น ไปยังผู้บริหำร
ท้องถ่ินเพื่อเตรียมตอบและให้แจ้งไปด้วยว่ำได้ก ำหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถำมถำมกระทู้เรื่องนั้นใน
กำรประชุมครั้งใด กำรก ำหนดเวลำดังกล่ำวนั้นให้ประธำนสภำท้องถ่ินค ำนึงถึงควำมส ำคัญของ
เหตุกำรณ์และควำมสนใจของประชำชน  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

ประธำนสภำฯ  ล ำดับต่อไปกระผมขออนญุำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระที่ ๔ 
 
 

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

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 ขอพิจารณาเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและแม่สอย    
เพ่ือใช้พื้นท่ีเป็นท่ีว่าการอ าเภอเมืองปาน (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย) 

นำยกเทศมนตรี - เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้รับหนังสือจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองปำน ที่ ลป 1318.1/2662  
ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 เรื่อง แจ้งขอควำมเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติ ป่ำแม่สุก-ป่ำแม่สอย ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง เพื่อใช้พื้นที่เป็น
ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองปำน และศูนย์รำชกำรประจ ำอ ำเภอเมืองปำน เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนของ
นำยอ ำเภอและหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอฯ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
ใช้พื้นที่เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำน หรือเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่นของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของ
รัฐภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2563 ขอเชิญปลัดเทศบำลช้ีแจงระเบียบ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องครับ 

ปลัดเทศบำล - เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำ คณะผู้บริหำร ผอ.กอง เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล 
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ปลัดเทศบาล - ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการใช้พ้ืนท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์
อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 

 

ปลัดเทศบำล  หมวด 3 เอกสำรประกอบกำรขออนุญำตและกำรรับรอง 
ข้อ 12 เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรขออนุญำต มีดังนี ้
(6) เอกสำรหลักฐำนที่แสดงผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ป่ำน้ันต้ังอยู่ 
- ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546  
มำตรำ 6 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย 
ดังต่อไปนี้  
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
หมวด 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 

ปลัดเทศบำล มำตรำ 7 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน หมำยถึง กำรปฏิบัติรำชกำรที่มี
เป้ำหมำยเพื่อให้เกดิควำมผำสกุและควำมเป็นอยู่ทีด่ีของประชำชน ควำมสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

 

นำยกเทศมนตรี  - ขอเชิญตัวแทนจากอ าเภอเมืองปาน มาชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นำงจินตนำ  มุงเมือง - เรียนประธำนสภำเทศบำล,สมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติ,ปลัดเทศบำล และผู้เข้ำร่วมประชุม  
ปลัดอ ำเภอเมืองปำน    ทุกท่ำน ตำมที่ท่ำนปลัดเทศบำลได้น ำเรยีน ระเบียบคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ใน

เขตป่ำสงวนแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรใช้พื้นที่ เป็นสถำนที่
ปฏิบัติงำน หรือเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่นของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐภำยในเขต       
ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2563  ต้องขออนุญำตแจ้งที่ประชุมถึงควำมเป็นมำของกำรขอใช้พื้นที่
ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองปำนและศูนย์รำชกำรประจ ำอ ำเภอเมืองปำน  

 เนื่องจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองปำนและศูนย์รำชกำรประจ ำอ ำเภอเมืองปำน บริเวณนั้น
ประกอบด้วย ท้องถ่ินอ ำเภอเมืองปำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองปำน กำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่ตั้งอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่สุก-ป่ำแม่สอย ซึ่งเรำ
ได้ตรวจสอบปรำกฏว่ำมีกำรจัดตั้งเป็นที่ ว่ำกำรอ ำเภอเมืองปำนเมื่อปี 2524 ต่อมำได้
งบประมำณจัดสร้ำงเป็นที่ว่ำกำรอ ำเภอเมื่อปี พ.ศ.2525 ซึ่งเป็นอำคำรไม้ ต่อมำได้สร้ำงเป็น
อำคำรที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองปำนปัจจุบันพ.ศ.2547  จำกกำรตรวจสอบพื้นที่ปรำกฏว่ำ เรำยัง
ไม่ได้เคยขอใช้พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่สุก -ป่ำแม่สอย ต่อมำมีระเบียบคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำร
ใช้พื้นที่เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำน หรือเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่นของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของ
รัฐภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2563 ออกมำนิรโทษกรรม ยกเว้นโทษ จึงต้องท ำให้
ถูกต้องตำมระเบียบฯ และท ำให้เสร็จภำยใน 180 วัน ซึ่งป่ำไม้ให้เสร็จภำยในเดือนธันวำคม  

 อ ำเภอเมืองปำนก็เลยเริ่มท ำโครงกำรฯ ซึ่งโรงพยำบำลเมืองปำนก็น ำเข้ำที่ประชุมสภำเทศบำล 
 ไปแล้ว และสถำนีต ำรวจก็จะน ำเข้ำที่ประชุมต่อไป เนื่องจำกบริเวณพื้นที่ดังกล่ำวเป็นพื้นที่             

ป่ำสงวนแห่งชำติ ซึ่งส ำหรับพื้นที่ที่ขอใช้ ทีแรกจะขอใช้เป็นที่ว่ำกำรอ ำเภอ เนื่องจำกเป็นศูนย์
รำชกำร ตั้งแต่หอประชุมอ ำเภอเมืองปำน 
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นำงจินตนำ  มุงเมือง ท้องถ่ินอ ำเภอเมืองปำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองปำน กำรศึกษำนอกระบบและ 
ปลัดอ ำเภอเมืองปำน    กำรศึกษำตำมอัธยำศัย เลยขอใช้พื้นที่รวม ซึ่งจำกกำรตรวจสอบและวัดพื้นที่จะใช้พื้นที่ทั้งหมด 

45 ไร่ 75 ตำรำงวำ ในกำรขอใช้พื้นที่ดังกล่ำว ซึ่งที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองปำนและศูนย์รำชกำร
ต่ำงๆ เป็นสถำนที่ปฏิบัติงำนรำชกำรในพื้นที่สนองนโยบำยของรฐับำลในกำรขับเคลือ่นนโยบำย
ส ำคัญในพื้นที่ และเป็นสถำนที่ให้กำรบริกำรประชำชน งำนด้ำนทะเบียนและบัตรกำรส่งเสริม
สุขภำพประชำชนและกำรศึกษำ ขอให้ที่ประชุมสภำเทศบำลฯได้พิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบทีว่่ำ
กำรอ ำเภอเมืองปำนและศูนย์รำชกำรประจ ำอ ำเภอเมืองปำน ซึ่งจะได้น ำควำมเห็นชอบน ำไป
ประกอบกำรเสนอเรื่องขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไปค่ะ 

 
ประธำนสภำฯ   - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 

ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติ ป่ำแม่สุก-ป่ำแม่สอย ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง เพื่อใช้พื้นที่เป็น
ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองปำน และศูนย์รำชกำรประจ ำอ ำเภอเมืองปำน ขอเชิญยกมือข้ึนครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง 
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง  
 

ประธำนสภำฯ  - สภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่สุก-ป่ำแม่สอย ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง เพื่อใช้พื้นที่เป็นที่ว่ำกำร
อ ำเภอเมืองปำน และศูนย์รำชกำรประจ ำอ ำเภอเมืองปำน 

 
5.2  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 วาระท่ี 1 (ขั้นรับ
หลักการ) 
 

ประธำนสภำฯ - เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 วำระที่ 1   
(ข้ันรับหลักกำร) ขอเชิญนำยกเทศมนตรีช้ีแจงรำยละเอียดต่อที่ประชุมสภำฯครับ 

นำยกเทศมนตรี - เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลฯ,สมำชิกสภำเทศบำลฯ และเข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน กระผม
นำยศรีทน นิวันติ นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน  

 

บัดน้ีถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลเมืองปำน จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ต่อสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ 
คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลเมืองปำน จึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกสภำเทศบำลทุก
ท่ำน ได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 รำยละเอียดตำมส ำเนำเอกสำรที่ได้ถ่ำยให้ทุกท่ำนแล้ว ดังต่อไปนี้  
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 1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
    ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีสถำนะกำรเงิน ดังนี ้
   1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 25,252,563.82 บำท 

    1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 12,231,710.90 บำท 
    1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 7,118,257.98 บำท 
    1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกูพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 1 โครงกำร 

รวม 4,724.44 บำท 
    1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ ำนวน 12 โครงกำร รวม 

1,165,548.50 บำท 
   1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 

 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 
   (1) รำยรบัจริง จ ำนวน 30,959,523.50 บำท ประกอบด้วย 
    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 105,056.86 บำท 

   หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน 351,281.70 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน จ ำนวน 130,487.04 บำท 
   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 103,066.00 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 15,085.00 บำท 
   หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 13,361,358.90 บำท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 16,893,188.00 บำท 
  (2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบำลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 20,511.00 บำท 

   (3) รำยจ่ำยจรงิ จ ำนวน 25,255,246.25 บำท ประกอบด้วย 
    งบกลำง จ ำนวน 10,489,241.21 บำท 

   งบบุคลำกร จ ำนวน 8,735,441.77 บำท 
   งบด ำเนินงำน จ ำนวน 3,987,373.27 บำท 
   งบลงทุน จ ำนวน 750,190.00 บำท 
   งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 0.00 บำท 
   งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 1,293,000.00 

บำท 
  (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 20,511.00  

   (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 3,101,950.25 บำท 
   (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 
   (7) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท 
  

 
 
 
 
 

บำท 
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  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564     

เทศบำลต ำบลเมอืงปำน 
อ.เมืองปำน  จ.ล ำปำง 

        

          รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภำษีอำกร 464,704.02 450,000.00 300,000.00 
  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 299,609.21 201,600.00 300,000.00 
  หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน 231,098.60 320,000.00 400,000.00 
  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 107,993.00 135,000.00 150,000.00 
  หมวดรำยได้จำกทุน 1,280.00 3,000.00 4,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,104,684.83 1,109,600.00 1,154,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภำษีจัดสรร 17,405,856.44 17,090,400.00 17,846,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
17,405,856.44 17,090,400.00 17,846,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,281,772.00 19,800,000.00 20,000,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
18,281,772.00 19,800,000.00 20,000,000.00 

รวม 36,792,313.27 38,000,000.00 39,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

รายจา่ย รายจา่ยจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ   
 

    

  งบกลำง 12,263,133.17 12,986,150.00 12,405,000.00 

  งบบุคลำกร 10,585,450.67 12,765,100.00 13,065,400.00 

  งบด ำเนินงำน 5,184,258.62 6,757,350.00 7,392,600.00 
 

  งบลงทุน 276,420.00 3,845,400.00 4,100,000.00 
 

  งบรำยจ่ำยอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00 
 

  งบเงินอุดหนุน 1,503,760.00 1,626,000.00 2,017,000.00 
 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 29,813,022.46 38,000,000.00 39,000,000.00 

รวม 29,813,022.46 38,000,000.00 39,000,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ เทศบาลต าบลเมืองปาน 
อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

 
 

ด้าน  ยอดรวม  
ด้านบริหารงานท่ัวไป     
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป                16,090,020 
 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน                    122,700 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ                  3,393,400  
  แผนงำนสำธำรณสุข                     366,000  
  แผนงำนเคหะและชุมชน                  3,034,120  
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน                     657,100  
  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร                     710,000  
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ                  2,151,660  
  แผนงำนกำรเกษตร                      70,000  
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
                              แผนงำนงบกลำง                    12,405,000 
  งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น               39,000,000      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับจัดท าเทศบัญญัติ 2564 
 จากแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองปาน  2561 – 2565 

 

ท่ี ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ  งบประมาณ 
(บาท)   

หมาย
เหตุ 

  กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/รักษาถนน 
สะพานและบ ารุงทางอื่น 

      

1 
ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยปงปำคำ่ บำ้นดอน
แก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมือง
ปำน จังหวัดล ำปำง  

ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 200.00 
เมตร หนำ  0.15 เมตร โดยเฉลี่ย  หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 600.00 ตำรำง
เมตร  

        
360,000.00  

  

2 
ถมดินลูกรังบดอัด ซอยหว้ยก้อมเสำโฮง 
บ้ำนน้ ำจ ำ หมู่ที่ 3 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ
เมืองปำน จังหวัดล ำปำง   

ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 
1,180.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
โดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
3,540.00 ตำรำงเมตร หรือมปีริมำตร
งำนถมไม่น้อยกว่ำ 531.00             
ลูกบำศก์เมตร 

        
238,000.00  

  

3 
ถมดินลูกรัง ซอยห้วยต้นกอก บำ้นน้ ำจ ำ 
หมู่ที่ 3 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง  

ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 230.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 690.00 ตำรำงเมตร 
หรือมีปรมิำตรงำนถมไม่น้อยกว่ำ 
103.50 ลูกบำศก์เมตร  

          
46,000.00  

  

4 
ก่อสร้ำงถนน คสล.  บ้ำนนำยสมบูรณ์ - 
บ้ำนนำยมำนพ บำ้นแพะ หมู่ที่ 4 ต ำบล
เมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง  

ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 140.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 420.00 ตำรำงเมตร 

        
252,000.00  

  

5 
ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย 4 บ้ำนสบปำน หมู่
ที่ 7 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง  

ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 125.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 500.00 ตำรำงเมตร  

        
300,000.00  

  
  

6 

ซ่อมสรำ้งเสริมผิวถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สำยบ้ำนหลวงเมืองปำน - บ้ำน
ทุ่งม่วง หมูท่ี่ 9 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ
เมืองปำน จังหวัดล ำปำง  

ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 250.00 
เมตร หน่ำ 0.05 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,000.00 ตำรำง
เมตร 

        
311,000.00  

7 
ค่ำออกแบบ คำ่ควบคุมงำน ประเภทงำน
ถนน 

  
          
45,210.00  

  

  
กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

      

8 
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บำ้นปำงอ่ำย 
หมู่ที่ 5 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง  

ขนำดกวำ้ง 0.30 เมตร ยำว 96.00 
เมตร ลึก 0.60 เมตร โดยเฉลี่ย หนำ 
0.12 เมตร พร้อมบ่อพักขนำด 
1.00x1.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร  

        
336,000.00  

  

9 
ก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำ ล ำเหมืองทุ่งไฮ บำ้นน้ ำโจ้ 
หมู่ที่ 8 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง 

ขนำดกวำ้ง 0.70 เมตร ยำว 100.00 
เมตร ลึก 0.80 เมตร โดยเฉลี่ย  

        
250,000.00  
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ที่ ชื่อโครงกำร รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 
(บาท)   

หมาย
เหตุ 

10 
ค่ำออกแบบ คำ่ควบคุมงำน ประเภทงำน
ระบบระบำยน้ ำ 

  
          
23,440.00  

  

  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน       

11 
ก่อสร้ำงห้องเก็บของบำ้นดอนไชย หมู่ที่ 6 
ต ำบลเมืองปำน จังหวัดล ำปำง  

ขนำดกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 12.00 
เมตร สูงไม่น้อยกวำ่ 3.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 48.00 ตำรำงเมตร 

        
216,000.00  

  

12 
ค่ำออกแบบ คำ่ควบคุมงำน  ประเภทงำน
สถำปัตยกรรม 

  
            
9,720.00  

  

  กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษา       

13 
ปรับปรุงต่อเติมอำคำร ศพด. และปรับปรุง
ภูมิทศัน์โดยรอบ 

ขนำดกวำ้ง 6.00 เมตร ยำว 12.00 
เมตร สูงไม่น้อยกวำ่ 3.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 72.00 ตำรำงเมตร 

        
300,000.00  

  

14 
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน  ประเภทงำน
สถำปัตยกรรม 

  
          
13,500.00  

  

  
กลยุทธ์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

      

15 ก่อสร้ำงลำนกฬีำต้ำนยำเสพติด  
ขนำดกวำ้ง 25.00 เมตร ยำว 25.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 625.00 ตำรำงเมตร 

        
400,000.00  

  

16 
ค่ำออกแบบ คำ่ควบคุมงำน  ประเภทงำน
สถำปัตยกรรม 

  
          
18,000.00  

  

  
กลยุทธ์การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถ่ิน
และการตลาด 

      

17 
ก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินคำ้กำรเกษตรและ
สินค้ำ OTOP 

ขนำดกวำ้ง 6.00 เมตร ยำว 15.00 
เมตร สูงไม่น้อยกวำ่ 3.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 90.00 ตำรำงเมตร 

        
380,000.00  

  

18 
ค่ำออกแบบ คำ่ควบคุมงำน  ประเภทงำน
สถำปัตยกรรม 

  
          
17,100.00  

  

  
กลยุทธ์การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
สถานท่ีปฏิบัติงาน 

      

19 
ก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน ห้องน้ ำ 
และปรับปรุงภูมิทศัน์เทศบำล 

ขนำดกวำ้ง 6.00 เมตร ยำว 12.00 
เมตร สูงไม่น้อยกวำ่ 3.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 72.00 ตำรำงเมตร 

        
300,000.00  

  

20 
ค่ำออกแบบ คำ่ควบคุมงำน  ประเภทงำน
สถำปัตยกรรม 

  
          
13,500.00  

  

21 
ค่ำเงินเพิ่มหรือลดค่ำงำนตำมสัญญำแบบ
ปรับได้ (คำ่ K) 

  
          
20,530.00  

  

    รวมงบประมำณทั้งสิ้น 
      
3,850,000.00  
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นำยกเทศมนตรี  ขอเชิญปลัดเทศบำลฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
  

ปลัดเทศบำล  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 

ข้อ 23 “ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณท ำกำรพิจำรณำตรวจสอบ วิเครำะห์ และแก้ไข
งบประมำณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถ่ินเมื่อคณะผู้บริหำรท้องถ่ิน ได้พิจำรณำ
อนุมัติให้ตัง้งบประมำณยอดใดเป็นงบประมำณประจ ำปีแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณรวบรวม 
และจัดท ำเป็นร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยเสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถ่ิน  อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะ
ผู้บริหำรท้องถ่ินได้น ำเสนอต่อสภำท้องถ่ิน ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 

 

ปลัดเทศบำล  - พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 
มาตรา๖๒ จัตวา ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม

มาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้
ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อนในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาลในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้
สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 

   

ประธำนสภำฯ - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระที ่1 (ขั้นรับหลักการ) ว่ำควรจะรับหลักกำรร่ำง
เทศบัญญัติดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร หรือจะมีกำรอภิปรำยก่อนที่จะรับหลักกำรดังกล่ำว ขอให้
ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนได้พิจำรณำ และก่อนที่จะพิจำรณำว่ำจะรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติหรือไม่ 
นั้น ขอเชิญปลัดเทศบำล ได้ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

ปลัดเทศบำล  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภำท้องถ่ินมีมติไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ                                  

ให้ประธำนสภำท้องถ่ินน ำปรึกษำในที่ประชุมสภำท้องถ่ิน เพื่อเลือกสมำชิกสภำท้องถ่ินเป็น
กรรมกำร ในคณะกรรมกำรหำข้อยุติตำมจ ำนวนที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นั้นก ำหนด โดยให้น ำวิธีกำรเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มำใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติ
ไม่รับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณและรำยช่ือกรรมกำรหำข้อยุติฝ่ำยสภำท้องถ่ิน 
กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือเทศบำลให้แจ้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบ กรณีองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลให้แจ้งนำยอ ำเภอทรำบ ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรภำยในสำมวันนับแต่วันที่สภำ
ท้องถ่ินมีมติไม่รับหลักกำร  

ให้ประธำนสภำท้องถ่ินท ำหนังสือแจ้งมติของสภำท้องถ่ินที่ไม่รับหลักกำรแห่งร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณให้ผู้บริหำรท้องถ่ินทรำบในวันถัดจำกวันที่สภำท้องถ่ินมีมติไม่รับ
หลักกำร  

ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหำข้อยุติ ตำม                 
วรรคหนึ่ง ให้สภำท้องถ่ินนำเข้ำพิจำรณำในวำระที่สอง และวำระที่สำมตำมลำดับ วรรคสำม
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิน ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ปลัดเทศบำล  ข้อ ๔๙ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถ่ินลงมติรับหลักกำรแล้ว ถ้ำจะต้องส่งให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำให้ประธำนสภำท้อง ถ่ินส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียดและที่ประชุมสภำท้องถ่ินจะต้องก ำหนด
ระยะเวลำเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย  

 

ภำยในระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถ่ินก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ผู้บริหำร
ท้องถ่ินหรือสมำชิกสภำท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงข้อบัญญัติ  ก็ให้เสนอค ำแปร
ญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมำชิกสภำท้อง ถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถ่ินรับรอง
เช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ  กำรเสนอค ำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตำมระเบียบนี้  

 

ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สองกรณีกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้แปร
ญัตติอำจเสนอค ำแปรบัญญัติด้วยวำจำได้ 

 

เวลา 14.30 น. 
ประธานสภาฯ           -  สมาชิกท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมขอมติ                         

 ท่ีประชุมสภาแห่งน้ี ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติท่ีประชุม              -  รับหลักการด้วยคะแนน 9  เสียงเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาฯ           -  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติท่ีประชุม             ไม่มีผู้ยกมือ 
 
ประธานสภาฯ สรุปว่าท่ีประชุมเทศบาลแห่งน้ีมีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระที1่ จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 

 

- เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักกำรร่ำงเทศบัญญัติงปประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
ประจ ำปี 2564 วำระที่  1 ข้ันตอนรับหลักกำรแล้ว ล ำดับต่อไป ขอเชิญปลัดเทศบำล                          
ได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 

ปลัดเทศบำล  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 2554) 

ข้อ ๔๕  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติทีป่ระชุมสภำท้องถ่ินต้องพจิำรณำเป็นสำมวำระแต่ที่
ประชุมสภำท้องถ่ินจะอนุมัติให้พจิำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้ 

ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถ่ินหรือสมำชิกสภำท้องถ่ินจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภำท้องถ่ิน
อนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภำท้องถ่ิน
เป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

ปลัดเทศบำล  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวไม่ได้ และในกำร
พิจำรณำ วำระที่สอง ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่
สภำท้องถ่ินมีมติรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณนั้น 
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ปลัดเทศบำล  ข้อ ๔๙  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่สภำท้องถ่ินลงมติรับหลักกำรแล้วถ้ำจะต้องส่งให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำให้ประธำนสภำท้อง ถ่ินส่งร่ ำงข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำโดยละเอียดและที่ประชุมสภำท้องถ่ินจะต้องก ำหนด
ระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติด้วย 

ปลัดเทศบำล ภำยในระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถ่ินก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหำรท้องถ่ินหรือสมำชิกสภำท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงข้อบัญญัติก็ให้เสนอค ำ 
แปรญัตติล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำร 
แปรญัตติในกรณีที่สมำชิกสภำท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถ่ินรับรอง 
เช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติกำรเสนอค ำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตำมแบบท้ำยระเบียบนี้ 

ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระทีส่อง กรณีกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียวผู้แปร
ญัตติอำจเสนอค ำแปรบญัญัติด้วยวำจำได้ 

 
ปลัดเทศบำลปลดัเทศบำล ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำงข้อบัญญัตินั้น

ตำมร่ำงเดิม และตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรำยงำนและบันทึกควำมเห็นยื่นต่อ
ประธำนสภำท้องถ่ินรำยงำนนั้นอย่ำงน้อยจะต้องระบุว่ำ ได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในตอน
หรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็น
ประกำรใด กำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญตัติตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย และ
ให้ประธำนสภำท้องถ่ินส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถ่ินไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวัน
ประชุมพิจำรณำ เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน 

ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุมสภำท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลงประกอบรำยงำน
หรือช้ีแจงข้อสงสัยต่ำง ๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น 

ปลัดเทศบำล  ข้อ ๕๑ ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง ให้ปรึกษำเรียงตำมลำดับข้อ
เฉพำะที่มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเทำ่น้ัน เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถ่ิน
จะได้ลงมติเป็นอย่ำงอื่น ถ้ำที่ประชุมสภำท้องถ่ินลงมติเหน็ด้วยกับค ำแปรญตัติ หรือเห็นด้วยกับ
กำรแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก         
ถ้ำข้อควำมในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสำระส ำคัญ ที่ประชุมสภำท้องถ่ิน
จะลงมติให้ส่งปัญหำนั้นไปให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่เฉพำะที่ขัดแย้งหรือ
บกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีกำรแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก  ในกรณีที่มีมติส่งปัญหำไปให้
คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำใหม่ดังกล่ำวแล้ว กำรพิจำรณำเฉพำะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้
ก่อน แต่ถ้ำไม่เป็นกำรขัดข้องที่จะพิจำรณำข้ออื่นๆ ต่อไป สภำท้องถ่ินอำจลงมติให้พิจำรณำจน
จบร่ำงข้อบัญญัติก็ได้  

ปลัดเทศบำล ถ้ำข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตำมวรรคสำมเกิดข้ึนในกำรพิจำรณำรวดเดียว ที่ประชุม 
สภำท้องถ่ินจะลงมติให้ดำเนินกำรตำมควำมในวรรคสำมก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ยื่นรำยงำนกำรพิจำรณำข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตำมวรรค
สำมแล้วให้ประธำนสภำท้องถ่ินส่งรำยงำนนั้นให้แก่สมำชิกสภำท้องถ่ินไม่น้อยกว่ำย่ีสิบสี่ช่ัวโมง
ก่อนวัดนัดประชุมกรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ในที่ประชุมสภำ
ท้องถ่ินลงมติเฉพำะข้อที่ได้ระงับไว้เท่ำนั้น 
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ปลัดเทศบำล ข้อ ๕๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่สำม ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่ที่ประชุม 
สภำท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันสมควร ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่
ประชุมสภำท้องถ่ินลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ปลัดเทศบำล ข้อ ๕๙ กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญตัิงบประมำณ จะกระท ำได้เฉพำะกำรขอลดรำยจ่ำย 
หรือกำรขอลดจ ำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย และต้องมีจ ำนวนสมำชิกสภำท้องถ่ินรับรอง 
เช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ ค ำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือต่อประธำนคณะกรรมกำร
แปรญัตติภำยในระยะเวลำที่สภำท้องถ่ินก ำหนดตำมข้อ ๔๕ วรรคสำม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง        
ข้อ ๖๐ ห้ำมไม่ให้แปรญัตติรำยจ่ำยข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติมรำยจ่ำย หรือเปลี่ยนแปลงควำม
ประสงค์ของจ ำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ำย เว้นแต่จะได้รับค ำรับรองจำกผู้บริหำรท้องถ่ิน หรือค ำ
แปรญัตตินั้นผู้บริหำรท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ 

                                            

ปลัดเทศบำล               ข้อ ๖๑ ห้ำมไม่ให้แปรญัตติในรำยกำรและจ ำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดังต่อไปนี้                                                                                                                      
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้                                                                                         
(๒) รำยจ่ำยซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมกฎหมำย  ถ้ำมปีัญหำว่ำ รำยจ่ำยรำยกำรใดมีข้อ
ผูกพันตำมวรรคหนึง่หรือไม่ ใหป้ระธำนสภำท้องถ่ินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขำด 

 

ประธำนสภำฯ - ผมขอหำรือที่ประชุมสภำแห่งนี้ว่ำ ควรจะก ำหนดระยะเวลำในกำรแปรญัตติกี่วัน ควรจะ 
 ก ำหนด ระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติกี่วัน และควร  มีกำรคัดเลือก 
 คณะกรรมกำรแปรญัตติกี่คน และสมำชิกท่ำนใดควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ  
 ขอเชิญท่ำนสมำชิกได้แสดงควำมคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ 
นำงสมจิต ปัญญำสิทธ์ิ -  เรียนท่ำนประธำนทีเ่คำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทกุท่ำน  
สมำชิกสภำฯเขต ....        ดิฉันนำงสมจิต ปัญญำสทิธ์ิ สมำชิกสภำเทศบำลเขต1  ดิฉันขอเสนอว่ำควรระยะเวลำจะ 

ก ำหนดในกำรแปรญัตติรวม ๓ วัน โดยก ำหนดระยะเวลำเสนอญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ในระหว่ำง วันที่ 15 สิงหำคม 2563 เวลำ 08.00 น.- 16.30 น.  

   วันที่ 16 สิงหำคม 2563 เวลำ 08.00 น.- 16.30 น.  
   วันที่ 17 สิงหำคม 2563 เวลำ 08.00 น.- 16.30 น.               
   ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน  
 

ประธำนสภำฯ           - ตำมที่นำงสมจิต  ปัญญำสิทธ์ิ สมำชิกสภำเทศบำลเขต1  เสนอก ำหนดระยะเวลำเสนอญัตติต่อ 
           คณะกรรมกำรแปรญัตติในระหว่ำง  

วันที่ 15 สิงหำคม 2563 เวลำ 08.00 น.- 16.30 น.  
วันที่ 16 สิงหำคม 2563 เวลำ 08.00 น.- 16.30 น.  
วันที่ 17 สิงหำคม 2563 เวลำ 08.00 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลเมืองปำน สมำชิกสภำเทศบำลเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ำเห็นด้วยขอผู้รับรองค่ะ 

ประธำนสภำฯ             -  ขอผู้รับรอง ๒ คนด้วยครับ 
                              ผู้รบัรองได้แก่  
                             ๑. นำงสุธรรม นีวันกูล      สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2ญ   
                               ๒. นำงนัฐกำนต์ บ ำเพญ็วโรดม สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 

 

ประธำนสภำฯ                -   มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกไหมครับ (ไมม่ี) 
ประธำนสภำฯ            เมื่อไม่มสีมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น สรปุว่ำท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเห็นชอบกับ 

ข้อเสนอของท่ำน นำงสมจิต  ปัญญำสทิธ์ิ ว่ำสภำเทศบำล  ได้ก าหนดระยะเวลาใน           
การแปรญัตติรวม 3 วัน  
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ประธานสภาฯ               โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่าง 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.- 16.30 น.  
วันท่ี 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.- 16.30 น.  
วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.- 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบด้วยคะแนน 9 เสียงเป็นเอกฉันท์, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
งดออกเสียง 0เสียง 

ประธำนสภำฯ   - การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 ก่อนที่จะเสนอว่ำควรคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติ      

ร่ำงเทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอใครบ้ำง นั้น ขอเชิญปลัดเทศบำลฯได้ช้ีแจง
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

ปลัดเทศบำล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 2554) 

    ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมกำรสภำท้องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมกำรสำมัญประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถ่ิน มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมกำรวิสำมัญ ประกอบด้วยสมำชิกสภำท้องถ่ิน หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมำชิกสภำท้องถ่ิน มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนกรณีองค์กำรบริหำร
ส่วนจั งหวัด บุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจั งหวัดเป็น
คณะกรรมกำรวิสำมัญทั้งคณะไม่ได้ในกำรตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญของสภำเทศบำล 
นำยกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอช่ือผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกสภำเทศบำล เพื่อให้สภำ
เทศบำลแต่งตั้งเป็นกรรมกำรวิสำมัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรวิสำมัญ
ทั้งหมด  

ประธำนสภำฯ - ขอเชิญสมำชิกสภำได้เสนอว่ำควรคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่
แปรญัตติ ร่ำงเทศบัญญัติในครั้งนี้ กี่คน 

นำงสุธรรม นีวันกูล  -  เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
สมำชิกสภำเทศบำลเขต... ดิฉันนำงสุธรรม นีวันกูล สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 ขอเสนอว่ำควรพิจำรณำเลือก

คณะกรรมกำรแปรญัตติในครั้งนี้จ ำนวน ๓ คน 
ประธำนสภำฯ              -  ขอผู้รับรอง ๒ คนด้วยครับ ผู้รับรองได้แก่  

๑. นำงสมจิต  ปัญญำสิทธ์ิ  สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1  (ยกมือให้กำรรับรอง) 
๒. นำยสิงห์ทอง มีคุณ   สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1  (ยกมือให้กำรรับรอง) 

ประธำนสภำฯ           -   มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกไหมครับ (ไม่มี) 
ในเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอเป็นอย่ำงอื่น สรุปว่ำท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของนำงสุธรรม นีวันกูล  สมำชิกสภำเทศบำลเขต2  ว่ำควรพิจำรณำเลือก
คณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติในครั้งนี้  
จ ำนวน 3 คน 

มติที่ประชุม               -   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน  9 เสียง,ไม่ออกเสียง(ไม่มี) ,งดออกเสียง0 เสียง    
ให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ  จ ำนวน ๓ คน 

ประธำนสภำฯ               -   ขอเชิญสมำชิกสภำได้เสนอช่ือบุคคลที่สมควรท ำหน้ำที่คณะกรรมกำรแปรญัตติ   
เรียงล ำดับจนครบจ ำนวน 3 คน ขอเชิญครับ 
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นำยสุทัศน์ ช่ือหลำย  -   ผมนำยสุทัศน์ ช่ือหลำย สมำชิกสภำเทศบำลเขต1  ขอเสนอ  นำยเสน่ห์ หวำนเกิน 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำร ท ำหน้ำที่แปรญัตติ
ร่ำงเทศบัญญัติ คนที่ 1 ค่ะ 

ประธำนสภำฯ            -   มีใครจะเสนอคนอื่นอีกไหมครับ (ไม่มี) หำกไม่มี 
 

ประธำนสภำฯ            ผมขอสมำชิกรับรองขอ ๒ คนครับ  
1. นำงสมจิต  ปัญญำสิทธ์ิ สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 (ยกมือให้กำรรับรอง) 
2. นำงสุธรรม  นีวันกูล สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2  (ยกมือให้กำรรับรอง) 
 

ประธำนสภำฯ            -   ผู้รับรองถูกต้อง มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำร  
แปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่นอีก 
สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ นำยเสน่ห์ หวำนเกิน  
สมำชิกสภำเทศบำลเขต2 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติ     
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 คนที่ 1 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

ประธำนสภำฯ   ขอเชิญท่ำนสมำชิกได้เสนอช่ือบุคคลทีส่มควรท ำหน้ำทีค่ณะกรรมกำรแปรญตัติ คนที่2 
    ขอเชิญครับ 
นำยเจริญ จัดสวย        เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 -  ผมนำยเจริญ จัดสวย สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1  ผมขอเสนอ นำงสมจิต      

ปัญญำสิทธ์ิ  สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำร ท ำหน้ำที่
แปรญัตติรำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 คนที่ 2 

ประธำนสภำฯ   - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
1.นำยสุทัศน์  ช่ือหลำย สมำชิกสภำเทศบำลเขต1  (ยกมือให้กำรรับรอง) 
2.นำยสิงห์ทอง มีคุณ  สมำชิกสภำเทศบำลเขต1  (ยกมือให้กำรรับรอง) 

 

ประธำนสภำฯ          -   ผู้รับรองถูกต้อง มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำร  
แปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่นอีก 
สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มมีติเห็นชอบให้นำงสมจิต ปัญญำสิทธ์ิ สมำชิกสภำ
เทศบำลเขต1 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 คนที่ 2 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธำนสภำฯ   ขอเชิญท่ำนสมำชิกได้เสนอช่ือบุคคลทีส่มควรท ำหน้ำทีค่ณะกรรมกำรแปรญตัติ คนที่2 
    ขอเชิญครับ 
นำงสุธรรม นีวันกูล  เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 

ดิฉันนำงสุธรรม นีวันกูล  สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2  ผมขอเสนอ นำยสิงห์ทอง มีคุณ 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำง    
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 คนที่ 3 

ประธำนสภำฯ   - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                                 1. นำยเสน่ห์ หวำนเกิน  สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 (ยกมือให้กำรรับรอง) 

2. นำยเจริญ จัดสวย  สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 (ยกมือให้กำรรับรอง) 
ประธำนสภำฯ               -   ผู้รับรองถูกต้อง มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนอสมำชิกท่ำนอื่นเป็นกรรมกำร  

แปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่นอีก  



ประธำนสภำฯ              สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้นำยสิงห์ทอง มีคุณ สมำชิกสภำ
เทศบำลเขต 1  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติในกำรท ำหน้ำที่แปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 คนที่ 3 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

ประธำนสภำฯ   - สรุปว่ำท่ำนสมำชิกทุกท่ำนเห็นชอบกับข้อเสนอของสมำชิกที่เสนอทั้ง 3 คนคือ
    1.  นำยเสน่ห์   หวำนเกิน สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 

2.  นำงสมจิต  ปัญญำสิทธ์ิ สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 
3.  นำยสิงห์ทอง มีคุณ  สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 

มติท่ีประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 เสียง, ไม่ออกเสียง 0 เสียง,งดออกเสียง 0 เสียง 
ประธำนสภำฯ              - ต่อไปกำรเสนอระยะเวลำกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
นำงสมจิต ปัญญำสิทธ์ิ    - เรียนท่ำนประธำนที่เคำรพ และสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  

ดิฉันนำงสมจิต ปัญญำสิทธ์ิ สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 ผมขอเสนอวันในกำรพิจำรณำ      
เทศบัญญัติของคณะกรรมกำรแปรญัตติฯจ ำนวน 1 วัน คือวันที่ 20 สิงหำคม 2563 
ตั้งแต่ 08.0๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน  

ประธำนสภำฯ   - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
                              ๑. นำงสุธรรม นีวันกูล      สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2   
                               ๒. นำงนัฐกำนต์ บ ำเพ็ญวโรดม สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 

ประธำนสภำฯ        -   ผู้รับรองถูกต้อง มีสมำชิกสภำเทศบำลทำ่นใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี)  
เมื่อไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดเสนอสมำชิกท่ำนอื่นอีก สรุปว่ำที่ประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้          
มีมติเห็นชอบในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรแปรญัตติ เพื่อประชุมพิจำรณำ      
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยฯ จ ำนวน 1 วัน คือวันที่ 20 สิงหำคม 2563 
ตั้งแต่ 08.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนน 9 เสียง,ไม่เห็นชอบ (ไม่มี),งดออกเสียง (ไม่มี) ในกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรแปรญัตติเพื่อประชุมพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยฯ 
จ ำนวน 1 วัน คือวันที่  20 สิ งหำคม 2563 ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป               
ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเมืองปำน 

ประธำนสภำฯ           -   กำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งแรกขอให้เลขำนุกำรสภำด ำเนินกำรตำม 
ข้อ 109 ด้วย นะครับ 
เลขำนุกำรสภำฯ ข้อ ๑๐๙  กำรนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถ่ิน
ครั้งแรกให้เป็นหน้ำที่ของเลขำนุกำรสภำท้องถ่ินให้คณะกรรมกำรสภำท้องถ่ิน      
คณะหนึ่ง ๆ เลือกประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำรจำกกรรมกำรสภำท้องถ่ินคณะ
นั้นๆในกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถ่ินต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมมติของคณะกรรมกำรสภำ
ท้อง ถ่ินให้ ถือ เสียง ข้ำงมำก กรณีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนกรรมกำร                       
ออกเสียงช้ีขำด 

เลขำนุกำรสภำ   ได้ปรึกษำหำรือกับคณะกรรมกำรแปรญัตติที่สภำแห่งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรแล้ว 
จ ำนวน 3 ท่ำน  
- สรุปว่ำขอนัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติเพื่อเลือกประธำนกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยฯ ในวันที่ 14 สิงหำคม 
2563 เวลำ 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลแห่งนี้ จึงขอแจ้งให้สมำชิกสภำ
และท่ำนผู้บริหำรทุกท่ำนทรำบ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ประธำนสภำฯ   ผมขอนัดประชุมสภำเทศบำลสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2563 
ในวันที่ 28 สิงหำคม 2563 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบล   
เมืองปำน เพื่อพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564      
ในวำระที่ 2 และวำระที่ 3 ต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทรำบด้วยคะแนน 9 เสียงเป็นเอกฉันท์ ,ไม่เห็นชอบ (ไม่มี),งดออกเสียง (ไม่มี) 
(ประธำนงดออกเสียง) 

ประธำนสภำ   - ขออนุญำตเข้ำสู่วำระที่ 6  
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 
 

ประธำนสภำ    มีสมำชิกท่ำนใดมีเรื่องที่จะแจ้งทีป่ระชุมทรำบหรือเรื่องอื่นๆหรือไมเ่ชิญครบั 
 

นำยกเทศมนตร ี   - มำตรกำรสง่เสรมิและสนับสนุนกำรใช้และสวมใสผ่้ำไทย  
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมตเิมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 เห็นชอบเรือ่ง มำตรกำร 
ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรใช้และสวมใสผ่้ำไทย โดยให้ถือว่ำมำตรกำรสง่เสริมและ
สนับสนุนกำรใช้และสวมใส่ผ้ำไทยเป็นนโยบำยของรัฐบำลในกำรสง่เสรมิให้ข้ำรำชกำร  
และประชำชน แต่งกำยด้วยผ้ำไทยตำมควำมเหมำะสมของท้องถ่ินเพิม่ขึ้นหรืออย่ำง
น้อยสัปดำห์ละ 2 วัน 
- ส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจงัหวัดล ำปำง ขอควำมร่วมมือแจง้ให้ผูม้ีหน้ำที่ยื่นบัญชี
ทรัพยส์ินและหนีส้ินต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ด ำเนินกำรยืน่บัญชีภำยในระยะเวลำที่
กฎหมำยก ำหนด ผู้ด ำรงต ำแหน่ง ที่มหีน้ำที่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน 
เทศบำลต ำบล คือ นำยกฯ รองนำยกฯ       

 

ประธำนสภำฯ   - มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะมเีรือ่งใดเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 
- เมื่อไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนท่ำนใดจะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็นใน
เรื่องใดๆ ต่อที่ประชุมอกี  ส ำหรบักำรประชุมในวันน้ีก็ขอขอบคุณทุกท่ำนทีเ่ข้ำร่วมใน
กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน  กระผมก็ขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลเมืองปำนครบั   

 
เลิกประชุมเวลา  16.0๐  น. 
 
 

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

         เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
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   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้จดประชุมเพื่อพิจำรณำตรวจรำยงำนกำรประชุม  เมื่อวันที่  
15  สิงหำคม ๒๕๖3 ปรำกฏว่ำรำยงำน กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมอืงปำน สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม ๒๕๖3 มีจ ำนวนวำระ  2 วำระ จ ำนวนหน้ำ 19 หน้ำ ซึ่งมีเนื้อหำครบถ้วนถูกต้อง 
สมบูรณ์แล้วทุกประกำรจึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
 
 

      (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  ได้มีมติในกำรประชุม   เห็นชอบรบัรองรำยงำนกำรประชุม 
สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม  2563 ตำมมติกำรประชุมสมัยประชุม   
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2563   
 
 
 
                                        (ลงช่ือ)  .................................................. 

     (นำยวธัญญู  นิวันติ) 
                                                ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมอืงปำน 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


