
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่  20 พฤษภาคม  2563 เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
    ล ำดับที่ ชื่อ -สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 
๑ นำ นำยวธัญญู       นิวันติ รอ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน บุ   วธัญญู      นิวันติ 
2 นำ นำยบุญเทียม    สุรงครัตน์ รอ รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน บุญเทียม   สุรงครัตน์ 
3 นำ นำยสิงห์ทอง     มีคุณ สม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนเขต1 สิงห์ทอง   มีคุณ  
4 นำ นำย สุทัศน์      ชื่อหลำย               สม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนเขต1 สุทัศน์      ชื่อหลำย               
5 นำ นำยสมบูรณ์     ตั้งตรง สม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนเขต1 สมบูรณ์    ตั้งตรง  
6 นำ นำยเจริญ        จัดสวย สม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนเขต1 เจริญ       จัดสวย 
7 นำ นำงสมจิต        ปัญญำสิทธิ์ สม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนเขต1 สมจิต      ปัญญำสิทธิ์  
8 นำ นำงสุธรรม       นีวันกูล  สม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนเขต2 สุธรรม     นวีันกูล   
9 นำ นำยเสน่ห์        หวำนเกิน สม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนเขต2 เสน่ห์      หวำนเกิน     

10 นำงนัฐกำนต์    บ ำเพ็ญวโรดม เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน2 นัฐกำนต์  บ ำเพ็ญวโรดม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล ำ  ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
 

    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล ำดับที่                   ชื่อ-สกุล          ต ำแหน่ง          ลำยมือชื่อ 

 

๑ นำยศรีทน         นิวันติ นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ศรีทน       นิวันติ 
๒ นำยนิธิศ           อนุ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน นิธิศ         อนุ 
๓ นำยค ำรณ         นิวันติ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ค ำรณ       นิวันติ        
๔ นำยสีลำ            สุวรรณเมือง เลขำนุกำรเทศบำลต ำบลเมืองปำน สีลำ         สุวรรณเมือง 
๕ นำยสังเวียน       อภิวันท์สนอง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีฯ สังเวียน     อภิวันท์สนอง 
6 นำงสำวชำครีย์     ณ ล ำปำง ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ชำครีย์      ณ ล ำปำง 
7 นำงปิยะมำศ       ไชยเมืองชื่น ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ปิยะมำศ    ไชยเมืองชื่น 
8 นำยบัณฑิต         ตัวจริง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง บัณฑิต       ตัวจริง 
9 นำงกรรฐิกำ       แต้มคม นักทรัพยำกรบุคคล กรรฐิกำ       แต้มคม 

10 นำงสำวประทุมพร  ต๊ะวงศ์ นักพัฒนำชุมชน ประทุมพร  ต๊ะวงศ์ 
11 นำยด ำเนิน          ตะมะ เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ ด ำเนิน          ตะมะ 
12 นำงสำวำสิตำ       คุณธำรำภรณ์ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน วำสิตำ       คุณธำรำภรณ์ 
13 นำยจักรภพ        ธรรมขันท์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร จักรภพ        ธรรมขันท์ 
14 นำงสำวพิมพ์ปวีณ์     ชื่อหลำย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร พิมพ์ปวีณ์    ชื่อหลำย 
15 นำงสำวรุ่งนภำ       ตั้งกำร นักจัดกำรงำนทั่วไป รุ่งนภำ        ตั้งกำร 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563   

ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 

 

ระเบียบวำระท่ี 1   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวำระท่ี 2   รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
    ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11  ธันวำคม  2562 

……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวำระท่ี 3   กระทู้ถำม 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวำระท่ี 4    เรื่องคณะกรรมกำรที่สภำตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จแล้ว 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวำระท่ี ๕    เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ  
 

5.1 ขอพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งเป็น
รายการใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน  1 
เครื่อง ของกองคลัง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ข้อ 8  (ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่  20 พฤษภาคม  2563 เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน 

 
เลขานุการสภาฯ   เมื่อถึงก ำหนดเวลำ 09.00 น. นำงนัฐกำนต์ บ ำเพ็ญวโรดม เลขำนุกำรสภำ

เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน ที่ได้ลง
ชื่อเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 10ท่ำน เมื่อครบองค์ประชุม ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลเมืองปำนเข้ำประจ ำที่ในห้องประชุม ขอเชิญนำยวธัญญู  นิวันติ ต ำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน จุดเทียน – ธูป บูชำพระรัตนตรัย เมื่อกล่ำวค ำ
บูชำพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว เชิญประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล
เมืองปำนค่ะ 

 



ประธานสภาฯ เรียนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน,คณะผู้บริหำร,หัวหน้ำส่วนรำชกำร,เจ้ำหน้ำที่และ
ผู้เข้ำร่วม ประชุมทุกท่ำน วันนี้เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1 ประจ ำปี พ.ศ.2563 ตำมประกำศเทศบำลต ำบลเมืองปำน เรื่อง เรียกประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลเมืองปำน สมัยสำมัญ สมัยที่  2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภำคม 2563 มีก ำหนด 30 วัน ล ำดับต่อไป           
ขออนุญำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมตำมเอกสำรที่แจกให้สมำชิกสภำเทศบำลทุก
ท่ำนแล้ว   

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธำนสภำฯ   ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ    

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองปาน  
 
ประธานสภาฯ กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนสมัยวิสำมัญ สมัยที่  1 

ประจ ำปี พ.ศ. 2563  ในวันที่ 20 เมษำยน 2563 มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะขอแก้ไข
รำยงำนกำรประชุมหรือไม่ครับ  

  - ไม่มี ถ้ำไม่มี กระผมจะขอมติในที่ประชุมครับสมำชิกฯ ท่ำนใดเห็นชอบรำยงำนกำร
ประชุมเรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน สมัยวิสำมัญ                 
สมัยที่  1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 20 เมษำยน 2563  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง  
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง   
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำเทศบำลฯ) 
 

ประธานสภาฯ - เป็นอนัว่ำเห็นชอบ....เสียงเป็นเอกฉันท์... รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลเมืองปำน สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 
2563  ครับ 

ประธำนสภำฯ ล ำดับต่อไปกระผมขออนุญำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระท่ี 3 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถำม (ถ้ำมี) 
- ไม่มี 

 
 

-2- 
 
 

ประธำนสภำฯ   ขอเชิญปลัดเทศบำลชี้แจง ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องครับ 
 

ปลัดเทศบาล เรียนประธำนสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและ 
เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่งปลัดเทศบำลต ำบล
เมืองปำน 
- กำรยื่นกระทู้ถำม ต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย  
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔     

ปลัดเทศบาล  ข้อ ๙๒   กำรตั้ งกระทู้ถำมทั่ ว ไปให้ เสนอล่วงหน้ำเป็น  หนังสือยื่นต่อ
ประธำนสภำท้องถิ่นโดยมีข้อควำมเป็นค ำถำมในข้อเท็จจริง หรือนโยบำยของผู้บริหำร
ท้องถิ่นข้อเท็จจริงที่อ้ำงประกอบกระทู้ถำมทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถำม



รับรองว่ำถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถำมทั่วไปก็ตำม และถ้ำจ ำเป็นจะต้อง
มีค ำชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่ำงหำกค ำถำม ข้อเท็จจริง ตลอดจนค ำ
ชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วกวน ซ้ ำซำกหรือมีลักษณะเป็นกำรอภิปรำย 

ข้อ ๙๔ กระทู้ถำมด่วน ให้เสนอล่วงหน้ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น
โดยมีหัวข้อเรื่องที่จะตั้งกระทู้ถำม  ให้ประธำนสภำท้องถิ่นรีบจัดส่งกระทู้ถำมนั้น ไปยัง
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบและให้แจ้งไปด้วยว่ำได้ก ำหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถำมถำม
กระทู้เรื่องนั้นในกำรประชุมครั้งใด กำรก ำหนดเวลำดังกล่ำวนั้นให้ประธำนสภำท้องถิ่น
ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของเหตุกำรณ์และควำมสนใจของประชำชน โดยเคร่งครัด ในครำว
ประชุมนี้ไม่มีผู้ใดเสนอกระทู้ถำมเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้ำ แต่อย่ำงใด ดังนั้นจึงผ่ำน
ระเบียบวำระนี้ไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

ประธำนสภำฯ   ล ำดับต่อไปกระผมขออนุญำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวำระท่ี ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว    
 
ประธำนสภำฯ   - ระเบียบวำระที่ 4 ไม่มี ล ำดับต่อไปกระผมขออนุญำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม  

วำระที่ 5 ครับ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
ประธำนสภำฯ 5.1 ขอพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ตั้งเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 จ านวน  1 เครื่อง ของกองคลัง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ข้อ 8  (ตามรายละเอียดแนบมา
พร้อมนี้) ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นำยกเทศมนตรีฯ - ขอพิจำรณำอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563      
ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 จ ำนวน  
1 เครื่อง ของกองคลัง ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ข้อ 8  (ตำมรำยละเอียดแนบมำพร้อมนี้)
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นำยกเทศมนตรีฯ   โอนลด 

- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคลำกร เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเดือนพนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน เงินเลื่อนระดับและเงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ซึ่งรวมพนักงำนเทศบำลที่อยู่ใน
ปัจจุบันและมีในแผนอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 30,000 บำท 

 
    โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่ 

- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ



พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ข้อ 8 ตำมรำยละเอียดแนบ
มำพร้อมนี้ จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บำท 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกกองคลัง เทศบำลต ำบลเมืองปำน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อบุคลำกร 
ในส ำนักงำน จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล ที่ 2 จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ข้อ 8 จึงขอพิจำรณำอนุมัติโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ตั้งเป็นรำยกำรใหม่  ต่อสภำ
เทศบำลต ำบลเมืองปำน 

 

นำยกเทศมนตรีฯ   เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 

เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ3) พ.ศ.2543                 
หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

 

ข้อ27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้
ลักษณะปริมำณคุณภำพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น 
 

 

ประธำนสภำฯ     - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตั้งเป็นรำยกำรใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 จ ำนวน  1 เครื่อง ของกองคลัง ตั้งตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ข้อ 8 

ประธำนสภำฯ    โอนลด 
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคลำกร เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเดือนพนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน เงินเลื่อนระดับและเงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ซึ่งรวมพนักงำนเทศบำลที่อยู่ใน
ปัจจุบันและมีในแผนอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 30,000 บำท 
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ประธานสภาฯ    โอนเพิ่ม ตั้งเป็นรายการใหม่ 
- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30 ,000 บำท เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 ข้อ 8 ตำมรำยละเอียดแนบ
มำพร้อมนี้ จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บำท ยกมือขึ้นครับ 
 

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



ประธำนสภำฯ 5.2 ขอควำมพิจำรณำเห็นชอบในกำรรับบริจำค เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (ส ำหรับวัดไข้) 
จ ำนวน 4 เครื่อง จำกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) (รำยละเอียด
ตำมเอกสำรที่แจก) ขอเชิญนำยกเทศมนตรีชี้แจงรำยละเอียดครับ 

 

นำยกเทศมนตรี - ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือสันนิบำตเทศบำลจังหวัด
ล ำปำง ที่ ส.ท.จ.ลป. ว6/2563 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2563 เรื่องขอส่งเครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือแจกจ่ำยให้แก่สมำชิกสันนิบำตเทศบำลจังหวัดล ำปำง จ ำนวน 2 
เครื่อง และตำมหนังสือสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 262 /ว 2563 
ลงวันที่ 24 เมษำยน 2563 เรื่อง ขอส่งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (ส ำหรับวัดไข้) ครั้งที่ 
2 (เพ่ิมเติม) สนับสนุนเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (ส ำหรับวัดไข้) จำกสมำคมสันนิบำต
เทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ให้กับเทศบำลต ำบลเมืองปำน จ ำนวน 2 เครื่อง รวม
เป็นจ ำนวน 4 เครื่อง เพ่ือใช้ในกำรตรวจวัด คัดกรอง ประชำชนในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันโรค     
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เนื่องจำกเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (ส ำหรับ    
วัดไข้) เป็นครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  ต้องมีกำรบ ำรุงรักษำ จึงขอสภำ
เทศบำลฯ พิจำรณำเห็นชอบในกำรรับบริจำคตำมระเบียบต่อไป 

 

นำยกเทศมนตรีฯ   เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 

เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
- ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
หมวด 13 กำรบริหำรพัสดุ 
มำตรำ 112 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในควำม
ครอบครองให้มีกำรใช้และกำรบริหำรพัสดุที่เหมำะสม คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนของรัฐมำกที่สุด 

ปลัดเทศบำลฯ มำตรำ 113 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 112 ซึ่งรวมถึงกำรเก็บ กำรบันทึก กำร
เบิกจ่ำย กำรยืม กำรตรวจสอบ กำรบ ำรุงรักษำ และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ ให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด 

ประธำนสภำฯ     - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติทีป่ระชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดเห็นชอบในกำรรับบริจำค เครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิ (ส ำหรับวัดไข้) จ ำนวน 4 เครื่อง จำกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท) ขอเชิญยกมือขึ้นครับ 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ 9  เสียง 
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง (ประธำนสภำ) 

 

วาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ   

นำยกเทศมนตรี   -แนะน ำตัวข้ำรำชกำรใหม่ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ขอเชิญแนะน ำตัวครับ 
นำงสำววำสิตำ คุณธำรำภรณ์ -เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 

เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนดิฉัน นำงสำววำสิตำ คุณธำรำภรณ์ ต ำแหน่ง
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ย้ำยมำจำกเทศบำลนนทบุรี เป็นคนจังหวัดล ำปำง ขอ
ค ำแนะน ำชี้แนะและฝำกเนื้อฝำกตัวด้วยค่ะ 



นำยกเทศมนตรี -หนังสืออ ำเภอเมืองปำน ด่วนที่สุด ลป 1318.4/ว 015 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 
2563 จำกกรมอุตุนิยมวิทยำแจ้ว่ำ พำยุดไซโคลน อ ำพัน บริเวณอ่ำวเบงกอลตอนกลำง 
ก ำลังเคลื่อนตัวเข้ำสู่อ่ำวเบงกอลตอนบนและสำธำรณรัฐประชำชนบังกลำเทศ ส่งผลให้
ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ำมำปกคลุมทะเลอันดำมันและภำคใต้มีก ำลังแรงขึ้น ท ำให้
ประเทศไทยมีฝนตกหนักบำงพ้ืนที่ ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้ำ
คะนองจะมีคลื่นสูงมำกกว่ำ 2 เมตร ส ำหรับพ้ืนที่เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์น้ ำท่วมฉับพลัน 
น้ ำป่ำไหลหลำกและคลื่นลมแรง ระหว่ำงวันที่ 18 -21 พฤษภำคม 63 ภำคเหนือ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง แพร่ น่ำน อุตรดิตถ์ ตำก สุโขทัย พิษณุโลก 
ก ำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธำนี  

 ขอให้ประชำสัมพันธ์ประชำชนเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้น 
 

เลิกประชุมเวลำ  12.0๐  น 
 
       (ลงชื่อ)....................................................ผู้จดรำยงำนกำรประชุม  
                           (นำงนัฐกำนต์  บ ำเพ็ญวโรดม) 
             เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
 

   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจำรณำตรวจรำยงำนกำรประชุม เมื่อวันที่    
22 พฤษภำคม 2563 ปรำกฏว่ำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน สมัยสำมัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 
พ.ศ.๒๕๖3 เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม ๒๕๖3 ซึ่งมีเนื้อหำครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์แล้วทุกประกำรจึงลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำน 
 

(ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร  
                                                       (นำงสมจิต  ปัญญำสิทธิ์) 
                                           สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต ๑ 
 
 

    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมกำร            (ลงชื่อ)............................. ........................กรรมกำร 
               (นำยเสน่ห์ หวำนเกิน)                                                     (นำยสิงห์ทอง มีคุณ) 
    สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต 2                           สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต ๑ 
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  สภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน  ได้มีมติในกำรประชุมเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุม 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่  20 เมษำยน 2563 ตำมมติกำรประชุมสมัยประชุม  สมัยสำมัญ 
สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  20 พฤษภำคม 2563 
 
 
 
                                              (ลงชื่อ)............................................................... 
                 (นำยวธัญญู นิวันติ) 



                           ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก     
คอนกรีต ถนนสายสี่แสกบ้านหลวงเมืองปาน - วัดหลวงเมืองปาน บ้านหลวงเมือง
ปาน หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  ขนำดควำมกว้ำง 
4.00 – 5.00 เมตร ยำว 343.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1,747.00 ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 
499,000.00 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) 
ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

 
 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

 



ตามที่ข้าพเจ้า นายศรีทน  นิวันติ ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลเมืองปาน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายสี่แสกบ้านหลวงเมืองปาน - วัดหลวงเมืองปาน บ้านหลวงเมืองปาน       
หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  งบประมาณค่าก่อสร้าง 
499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วยหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 
 

     หลักการ 
 

ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือด ำเนินโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสำยสี่แสกบ้ำนหลวงเมืองปำน - วัดหลวงเมืองปำน บ้ำนหลวงเมืองปำน หมู่ที่ 9 
ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง  ขนำดควำมกว้ำง 4.00 – 5.00 เมตร 
ยำว 343.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ไม่น้อยกว่ำ  1,747.00 ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 499,000.00 บำท 
(สี่แสนเก้ำหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) (ตำมรำยละเอียดแนบ) 
 

เหตุผล 
 ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ขอให้เทศบำล
ต ำบลเมืองปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เพ่ือให้ประชำชน
ได้ใช้ในกำรสัญจรไปมำ อย่ำงสะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชน  มีสุขภำพจิตและ
คุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  เพ่ือลดกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและประชำชน  มีควำมเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์ภำยในท้องถิ่น โดยผ่ำนกำรประชำคม
หมู่บ้ำน 

ทำงคณะผู้บริหำรเทศบำล โดยนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน จึงมอบหมำย
ให้กองช่ำงลงไปท ำกำรส ำรวจสภำพถนนสำยดังกล่ำว ว่ำอยู่ในสภำพที่ประชำชนได้แจ้ง
ถึงควำมเดือดร้อนในกำรใช้เส้นทำงจริงหรือไม่ และรำยงำนสภำพถนนทำงกำยภำพว่ำ
สภำพเดิมเป็นอย่ำงไร ตลอดถึงควำมกว้ำง ควำมยำว เขตถนน พร้อมทั้งให้ออกแบบ
พร้อมประมำณกำรรำคำ กรณีจะต้องแก้ไขปัญหำโดยเร่งด่วน 
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นำยกเทศมนตรี  กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรส ำรวจครับ   

 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ 
ถนนสำยสี่แยกบ้ำนหลวงเมืองปำน - วัดหลวงเมืองปำน  หมู่ที่ 9 ต ำบลเมืองปำน 
อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ถนนเดิมเป็นถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซึ่ง
ก่อสร้ำงมำเป็นระยะเวลำหลำยปี ถูกใช้งำนมำเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้ขณะนี้ เกิด
ช ำรุดเสียหำย ผิวจรำจรเกิดกำรช ำรุดผุกร่อน แตก หลุดร่อน มีเศษคอนกรีตและฝุ่น 
เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนำดใหญ่ เป็นบริเวณกว้ำง ท ำให้กำรสัญจรไปมำของประชำชนไม่



สะดวก เสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำย ท ำให้รำษฎรเกิดควำมเสี่ยงต่อกำรใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนขึ้นได้   

 

นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้  
ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  

 

นำยกเทศมนตรีฯ   เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 
เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับท่ี 14  
พ.ศ.2562  
มาตรา ๕๐  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำล 
ดังต่อไปนี้ 
(1)รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3)รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(9) หน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
มาตรา 16  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง   
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ปลัดเทศบาลฯ    (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
 

ปลัดเทศบำลฯ 3. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561 

 

ปลัดเทศบำลฯ  “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำ
ท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 



(๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทตำมระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกัน
ไว้ อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณภัยเกิดข้ึน  
(4) เมือ่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำร 
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว 

นำยกเทศมนตรี   - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
 

ผอ.กองคลัง - เรียนประธำนสภำ  นำยกเทศมนตรี  คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ เจ้ำหน้ำที่ และ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงปิยะมำศ ไชยเมืองชื่น ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง          
ขอรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลัง ของเทศบำลต ำบลเมืองปำน รำยละเอียดตำม
เอกสำรที่ได้แจกให้ทุกท่ำน  

ผอ.กองคลัง - ตำมท่ีกองคลังเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี 
2562 เรียบร้อยแล้ว เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณก็มีกำรรำยงำนเงินสะสมคงเหลือที่น ำไป
บริหำรได้ ตำมรำยงำนงบฐำนะทำงกำรเงิน ณ  วันที่ 30  กันยำยน  2562  คงเหลือ    
13,715,569.42  บำท (-สิบสำมล้ำนเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันห้ำร้อยหกสิบเก้ำบำท  
สี่สิบสองสตำงค์-) 

กองคลังขอเสนอรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินสะสมต่อผู้บริหำรโดยผ่ำนปลัดเทศบำล
เรื่อง กำรกันเงินสะสมในกำรบริหำรงำนเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐำนะกำรเงินกำรคลัง
ในระยะยำว ทั้งนี้ กองคลังได้แนบแบบรำยละเอียดประกอบกำรขออนุมัติใช้จ่ำยเงินเงิน
สะสมโดยพ่ึงด ำเนินกำรกันเงินตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ ำด้วยกำรรับเงินกำร
เบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2548 และ(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 
2561  ข้อ 89  ตำม (3) ไว้ดังนี้ 
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ผอ.กองคลัง 1. รำยจ่ำยเงินเดือนฝ่ำยประจ ำ ของข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง กันจ ำนวน 3 เดือนๆละ  

652,008.06.-บำท รวมเป็นเงิน  1,956,024.18.-บำท 
2. รำยจ่ำยเงินเดือนฝ่ำยกำรเมือง ของคณะบริหำรและค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ
เทศมนตรี. กันจ ำนวน 3  เดือน ๆ ละ 199,400.-บำท รวมเป็นเงิน 598,200.-บำท 
3. รำยจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำลูกจ้ำงชั่วครำว รำยเดือน กันจ ำนวน  3 เดือน ๆ ละ 90,000.-
บำท รวมเป็นเงิน 270,000.- บำท 
4. รำยจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร กันจ ำนวน  3 เดือน ๆ ละ 37,000. -บำท รวม
เป็นเงิน 111,000.- บำท 



5. รำยจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค จ ำนวน  3 เดือน ๆ ละ 20,170.24. -บำท รวมเป็นเงิน 
60,510.72.- บำท 
6. ไว้ร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำร
บริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณภัยเกิดข้ึน  ยอดวงเงิน = 38,000,000 x 10%กันไว้   
3,800,000.-บำท 
รวมยอดกันทั้งข้อ 1-6   เป็นเงินทั้งสิ้น 6,795,734.90.- บำท 
เพรำะฉะนั้นสรุปได้ดังนี้   
- ยอดเงินสะสมตำมแบบรำยงำนแนบท้ำย เป็นเงิน   13,715,569.42   บำท 
- หัก  รำยจ่ำยกันไว้ตำมข้ำงต้นข้อ 1-6   เป็นเงิน      6,795,734.90   บำท  

     ยอดเงินคงเหลือเงินสะสมใช้ได ้                          6,919,834.52    บำท 
     (-หกล้ำนเก้ำแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันแปดร้อยสำมสิบสี่บำทห้ำสิบสองสตำงค์-) 

ควร พิจำรณำ  และวิ เ ครำะห์ ในกำรจะจ่ ำยจำก  เ งิ นสะสม  ตำมระ เบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  
2) พ.ศ. 2548  และ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  ข้อ 89 ภำยใต้เงื่อนไข 4 ข้อ ทั้งนี้ให้
เทศบำลต ำบลเมืองปำนใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลังของเทศบำล
ต ำบลเมืองปำนและเสถียรภำพในระยะยำว      

ประธำนสภำฯ    - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ 
(ไม่มี) ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม
โครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำยสี่แสกบ้ำนหลวงเมืองปำน - วัดหลวง
เมืองปำน บ้ำนหลวงเมืองปำน หมู่ที่ 9 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง  
ขนำดควำมกว้ำง 4.00 – 5.00 เมตร ยำว 343.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย 
หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1 ,747.00 ตำรำงเมตร 
งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 499,000.00 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) โปรดยก
มือครับ 
 

มติที่ประชุม    - เห็นชอบ 9 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 
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ประธานสภาฯ   - สภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนมีมติเป็นเอกฉันท์ในกำรอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือ
ด ำเนินโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำยสี่แสกบ้ำนหลวงเมืองปำน - วัด
หลวงเมืองปำน บ้ำนหลวงเมืองปำน หมู่ที่ 9 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
ล ำปำง  ขนำดควำมกว้ำง 4.00 – 5.00 เมตร ยำว 343.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร 
โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1 ,747.00 ตำรำง
เมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 499,000.00 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)  

 
 



ประธานสภาฯ 5.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
วัดบ้านปางอ่าย – น้ าตกแม่ปาน บ้านปางอ่าย หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปาง  ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 433.00 เมตร หนำ 0.04 
เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1,732.00 
ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 498,000.00 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นแปดพัน     
บำทถ้วน)  (ตำมรำยละเอียดแนบ) ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

 
นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง

ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ได้
เสนอญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัด
บ้ำนปำงอ่ำย – น้ ำตกแม่ปำน บ้ำนปำงอ่ำย หมู่ที่ 5 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 498,000.00 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นแปดพัน
บำทถ้วน)  ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

 
     หลักการ 

ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัด
บ้ำนปำงอ่ำย – น้ ำตกแม่ปำน บ้ำนปำงอ่ำย หมู่ที่ 5 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง  ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 433.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร 
โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1,732.00 ตำรำง
เมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 498,000.00 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน) 

 
เหตุผล 

  

นำยกเทศมนตรี   ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ขอให้เทศบำล
ต ำบลเมืองปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เพ่ือเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้ในกำรสัญจรไปมำ อย่ำง
สะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือลด     
กำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนินชีวิตได้
อย่ำงสมบูรณ์ภำยในท้องถิ่น โดยผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำน 
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นำยกเทศมนตรี กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรส ำรวจครับ   

 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ ถนน
บริเวณวัดบ้ำนปำงอ่ำย – น้ ำตกแม่ปำน  บ้ำนปำงอ่ำย หมู่ที่ 5  ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ
เมืองปำน จังหวัดล ำปำง ถนนเดิมเป็นถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซึ่งก่อสร้ำงมำ
เป็นระยะเวลำหลำยปี ถูกใช้งำนมำเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้ขณะนี้ เกิดช ำรุดเสียหำย 
ผิวจรำจรเกิดกำรช ำรุดผุกร่อน แตก หลุดร่อน มีเศษคอนกรีตและฝุ่น เป็นหลุมเป็นบ่อ 



ขนำดใหญ่ เป็นบริเวณกว้ำง ท ำให้กำรสัญจรไปมำของประชำชนไม่สะดวก เสี่ยงต่อกำร
เกิดอันตรำย ท ำให้รำษฎรเกิดควำมเสี่ยงต่อกำรใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชนขึ้นได้ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 
ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  

 
นำยกเทศมนตรีฯ เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 

เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 14  
พ.ศ.2562 มำตรำ ๕๐  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำใน
เขตเทศบำล ดังต่อไปนี้ 
(1)รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3)รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(9) หน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ มำตรำ 16  ให้
เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบ
กำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง   
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ปลัดเทศบำลฯ   (2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 

(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
 
 

นำยกเทศมนตรี   - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
 

ผอ.กองคลัง - ยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน 2562  จ ำนวน 
13,715,569.42 บำท รำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5.1 



ควรพิจำรณำและวิเครำะห์ในกำรใช้จ่ำย เงินสะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงกำร
คลังและเสถียรภำพในระยะยำว 

 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำร 

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดบ้ำนปำงอ่ำย – น้ ำตกแม่ปำน บ้ำนปำงอ่ำย หมู่
ที่ 5 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง  ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 433.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ไม่น้อยกว่ำ  1,732.00 ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 498,000.00 บำท 
(สี่แสนเก้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน) 
 

โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 9 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 

 
ประธำนสภำฯ 5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย

กลางบ้าน บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  ขนำด
ควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 544.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  2,176.00 ตำรำงเมตร งบประมำณ      
ค่ำก่อสร้ำง 626,000.00 บำท (หกแสนสองหมื่นหกพันบำทถ้วน)  ขอเรียนเชิญ    
ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยกลำงบ้ำน 
บ้ำนแพะ หมู่ที่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง งบประมำณ         
ค่ำก่อสร้ำง 626,000.00 บำท (หกแสนสองหมื่นหกพันบำทถ้วน) ประกอบด้วย
หลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
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นายกเทศมนตรีฯ      หลักการ 
 

ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต สำย
กลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ที่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง  ขนำด
ควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 544.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  2 ,176.00 ตำรำงเมตร งบประมำณ      



ค่ำก่อสร้ำง 626,000.00 บำท (หกแสนสองหมื่นหกพันบำทถ้วน) (รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบมำพร้อมนี้) 

เหตุผล 
  

ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ขอให้เทศบำล
ต ำบลเมืองปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เพ่ือเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้ในกำรสัญจรไปมำ อย่ำง
สะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือลดกำร
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเพ่ือให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนิน
ชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์ภำยในท้องถิ่น โดยผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำน 

 

นำยกเทศมนตรี กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรส ำรวจครับ   

 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ ถนนสำย
กลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ที่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ถนนเดิม
เป็นถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซึ่งก่อสร้ำงมำเป็นระยะเวลำหลำยปี ถูกใช้งำนมำ
เป็นระยะเวลำนำน ท ำให้ขณะนี้ เกิดช ำรุดเสียหำย ผิวจรำจรเกิดกำรช ำรุดผุกร่อน แตก 
หลุดร่อน มีเศษคอนกรีตและฝุ่น เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนำดใหญ่ เป็นบริเวณกว้ำง ท ำให้
กำรสัญจรไปมำของประชำชนไม่สะดวก เสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำย ท ำให้รำษฎรเกิด
ควำมเสี่ยงต่อกำรใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ขึ้นได้  

 

นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 
ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  เทศบำลต ำบล
เมืองปำน จึงได้จัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงเสริมผิวถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สำยกลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ที่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง  
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นำยกเทศมนตรีฯ   เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ปลัดเทศบำล เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 
เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับท่ี 14  



พ.ศ.2562 มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าใน
เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(9) หน้ำที่ อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ มำตรำ 16     
ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำร
จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง   
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 

 
นำยกเทศมนตรี - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
 

ผอ.กองคลัง - ยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน 2562  จ ำนวน 
13,715,569.42 บำท รำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5.1 
ควรพิจำรณำและวิเครำะห์ในกำรใช้จ่ำย เงินสะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงกำร
คลังและเสถียรภำพในระยะยำว 

 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำร

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยกลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ที่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอ
เมืองปำน จังหวัดล ำปำง  ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 544.00 เมตร หนำ 
0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมี พ้ืนที่ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  
2,176.00 ตำรำงเมตร งบประมำณ  ค่ำก่อสร้ำง 626,000.00 บำท (หกแสนสอง
หมื่นหกพันบำทถ้วน)  โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  9 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 
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ประธำนสภำฯ 5.4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
หน้าโรงเรียนทุ่งโป่ง – บ้านทุ่งหลง บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปาง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 420.00 เมตร หนำ 0.04 
เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1,680.00 
ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 483,000.00 บำท (สี่แสนแปดหมื่นสำมพัน    
บำทถ้วน) ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 



 

นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ได้
เสนอญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
หน้ำโรงเรียนทุ่งโป่ง – บ้ำนทุ่งหลง บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมือง
ปำน จังหวัดล ำปำง งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 483,000.00 บำท (สี่แสนแปดหมื่นสำม
พันบำทถ้วน)  ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

 

     หลักการ 
 

ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้ำ
โรงเรียนทุ่งโป่ง – บ้ำนทุ่งหลง บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 420.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร 
โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1 ,680.00 ตำรำง
เมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 483,000.00 บำท (สี่แสนแปดหมื่นสำมพันบำทถ้วน) 

 

เหตุผล 
  

ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ขอให้เทศบำล
ต ำบลเมืองปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เพ่ือเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้ในกำรสัญจรไปมำ อย่ำง
สะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือลดกำร
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนินชีวิตได้
อย่ำงสมบูรณ์ภำยในท้องถิ่น โดยผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำน กองช่ำง เทศบำลต ำบล
เมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ชี้แจงรำยละเอียดผลกำร
ส ำรวจครับ   

 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ ถนนสำย
สี่บริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง – บ้ำนทุ่งหลง บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน 
อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ถนนเดิมเป็นถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซึ่ง
ก่อสร้ำงมำเป็นระยะเวลำหลำยปี ถูกใช้งำนมำเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้ขณะนี้ เกิด
ช ำรุดเสียหำย ผิวจรำจรเกิดกำรช ำรุดผุกร่อน แตก หลุดร่อน มีเศษคอนกรีตและฝุ่น 
เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนำดใหญ่ เป็นบริเวณกว้ำง และบำงช่วงเป็นทำงต่ำงระดับ ท ำให้กำร
สัญจรไปมำของประชำชนไม่สะดวก เสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำย ท ำให้รำษฎรเกิดควำม
เสี่ยงต่อกำรใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนขึ้นได้   
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นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 

ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ



ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้ำโรงเรียนทุ่งโป่ง – บ้ำนทุ่งหลง     
บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 

   
นำยกเทศมนตรีฯ เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ปลัดเทศบำล เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 
เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 14  
พ.ศ.2562 มำตรำ ๕๐  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำใน
เขตเทศบำล ดังต่อไปนี้ 
(1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(9) หน้ำที่ อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ มำตรำ 16     
ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำร
จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง   
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 

 

นำยกเทศมนตรี - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
 
ผอ.กองคลัง - ยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน 2562  จ ำนวน 

13,715,569.42 บำท รำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5.1 
ควรพิจำรณำและวิเครำะห์ในกำรใช้จ่ำย เงินสะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงกำร
คลังและเสถียรภำพในระยะยำว 
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ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำร

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้ำโรงเรียนทุ่งโป่ง – บ้ำนทุ่งหลง บ้ำนทุ่งโป่ง 
หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร 
ยำว 420.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติก    



คอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1,680.00 ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 483,000.00 
บำท (สี่แสนแปดหมื่นสำมพันบำทถ้วน) 
โปรดยกมือครับ 

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

 

ประธำนสภำเทศบำลฯ 5.5 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอยข้างโรงเรียนบ้านดอนแก้ว บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปาง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 433.00 เมตร หนำ 0.04 
เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1,732.00         
ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 498,000.00 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นแปดพัน    
บำทถ้วน)  ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน     
ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ซอยข้ำงโรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 498,000.00 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นแปดพัน    
บำทถ้วน)  ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

 

     หลักกำร 
 

ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย
ข้ำงโรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 433.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร 
โดยเฉลี่ย หรือมี พ้ืนที่ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1 ,732.00         
ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 498 ,000.00 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นแปดพัน    
บำทถ้วน) 

เหตุผล 
  

ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ขอให้เทศบำลต ำบล   
เมืองปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  เพ่ือเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้ในกำรสัญจรไปมำ อย่ำง
สะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือลดกำร
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนินชีวิตได้
อย่ำงสมบูรณ์ภำยในท้องถิ่น โดยผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำน 
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นำยกเทศมนตรี  กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรส ำรวจครับ   

 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ บริเวณ
ซอยข้ำงโรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง ถนนเดิมเป็นถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซึ่งก่อสร้ำงมำเป็น
ระยะเวลำหลำยปี ถูกใช้งำนมำเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้ขณะนี้ เกิดช ำรุดเสียหำย ผิว



จรำจรเกิดกำรช ำรุดผุกร่อน แตก หลุดร่อน มีเศษคอนกรีตและฝุ่น เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ขนำดใหญ่ เป็นบริเวณกว้ำง และบำงช่วงเป็นทำงต่ำงระดับ ท ำให้กำรสัญจรไปมำของ
ประชำชนไม่สะดวก เสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำย ท ำให้รำษฎรเกิดควำมเสี่ยงต่อกำรใช้รถ 
ใช้ถนน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนขึ้นได้   

 

นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 
ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยข้ำงโรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว บ้ำน     
ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
ปลัดเทศบำล เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 

เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 14  
พ.ศ.2562 มำตรำ ๕๐  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำใน
เขตเทศบำล ดังต่อไปนี้ 
(1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(9) หน้ำที่ อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ มำตรำ 16     
ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำร
จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง   
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
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นำยกเทศมนตรี - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
  

ผอ.กองคลัง - ยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน 2562  จ ำนวน 
13,715,569.42 บำท รำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5.1 
ควรพิจำรณำและวิเครำะห์ในกำรใช้จ่ำย เงินสะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงกำร
คลังและเสถียรภำพในระยะยำว 

 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำร

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยข้ำงโรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว บ้ำนดอนแก้ว หมู่
ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
433.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่ำ  1,732.00  ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 498,000.00 บำท (สี่
แสนเก้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน)  
โปรดยกมือครับ 

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

 
ประธำนสภำเทศบำลฯ 5.6 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ 

ซอย 3 บ้านสบปาน หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ขนำด
ควำมกว้ำง 3.80 - 4.00 เมตร ยำว 432.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือ
มีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1,735.60 ตำรำงเมตร งบประมำณ
ค่ำก่อสร้ำง 499,000.00 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) 
ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน     
ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ 
ซอย 3 บ้ำนสบปำน หมู่ที่  7 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง  
งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 499 ,000.00 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)
ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
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     หลักกำร 
 

ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 
3 บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำม
กว้ำง 3.80 - 4.00 เมตร ยำว 432.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  1 ,735.60 ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำ
ก่อสร้ำง 499,000.00 บำท  (สี่แสนเก้ำหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) 



 

เหตุผล 
  

ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ขอให้เทศบำลต ำบล  
เมืองปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เพ่ือเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้ในกำรสัญจรไปมำ อย่ำง
สะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือลดกำร
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเพ่ือให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนิน
ชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์ภำยในท้องถิ่น โดยผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำน 

 
นำยกเทศมนตรี  กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรส ำรวจครับ   
 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ บริเวณ
ซอย 3 บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ถนนเดิม
เป็นถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซึ่งก่อสร้ำงมำเป็นระยะเวลำหลำยปี ถูกใช้งำนมำ
เป็นระยะเวลำนำน ท ำให้ขณะนี้ เกิดช ำรุดเสียหำย ผิวจรำจรเกิดกำรช ำรุดผุกร่อน แตก 
หลุดร่อน มีเศษคอนกรีตและฝุ่น เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนำดใหญ่ เป็นบริเวณกว้ำง และบำง
ช่วงเป็นทำงต่ำงระดับ ท ำให้กำรสัญจรไปมำของประชำชนไม่สะดวก เสี่ยงต่อกำรเกิด
อันตรำย ท ำให้รำษฎรเกิดควำมเสี่ยงต่อกำรใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิ ต
และทรัพย์สินของประชำชนขึ้นได้   

 

นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 
ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 3 บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 ต ำบล   
เมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 

นำยกเทศมนตรีฯ เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ปลัดเทศบำล เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 
เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 14  
พ.ศ.2562 มำตรำ ๕๐  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำใน
เขตเทศบำล ดังต่อไปนี้ 



(1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(9) หน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ มำตรำ 16     
ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำร
จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง   
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 

 

นำยกเทศมนตรี - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
ผอ.กองคลัง - ยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน 2 562  จ ำนวน 

13,715,569.42 บำท รำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5.1 
ควรพิจำรณำและวิเครำะห์ในกำรใช้จ่ำย เงินสะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงกำร
คลังและเสถียรภำพในระยะยำว 

 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำร

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 3 บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 ต ำบลเมืองปำน 
อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 3.80 - 4.00 เมตร ยำว 432.00 
เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ  
1,735.60 ตำรำงเมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 499,000.00 บำท  (สี่แสนเก้ำหมื่น
เก้ำพันบำทถ้วน)  
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 9  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 
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ประธำนสภำฯ 5.7 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายบ้าน
ทุ่งหลง บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ขนำด
ควำมกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 70.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่ถม
หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่ำ  210.00 ตำรำงเมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่
น้อยกว่ำ 31.50 ลูกบำศก์เมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 51,000.00 บำท (ห้ำหมื่น
หนึ่งพันบำทถ้วน) ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกชี้แจงรำยละเอียดครับ 



นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

 

นำยกเทศมนตรีฯ  ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ได้
เสนอญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสำยบ้ำนทุ่ง
หลง บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 51,000.00 
บำท (ห้ำหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)  ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

 

     หลักกำร 
 

ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสำยบ้ำนทุ่งหลง 
บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 
3.00 เมตร ยำว 70.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่ถมหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่ำ  210.00 ตำรำงเมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 
31.50 ลูกบำศก์เมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 51 ,000.00 บำท (ห้ำหมื่นหนึ่งพัน
บำทถ้วน) 

เหตุผล 
  ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ขอให้เทศบำล

ต ำบลเมืองปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เพ่ือเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้ในกำรสัญจรไปมำ อย่ำง
สะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือลดกำร
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพ่ือให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนิน
ชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์ภำยในท้องถิ่น โดยผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำน  

 
นำยกเทศมนตรี  กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรส ำรวจครับ   
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ สำยบ้ำน

ทุ่งหลง บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ถนนเดิม
ยังไม่มีสภำพเป็นถนน เป็นเพียงทำงเดินเท้ำ เข้ำ -ออก ที่พักอำศัย และทำงล้อทำง
เกวียน รถยนต์ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ ท ำให้กำรสัญจรไปมำของประชำชนไม่สะดวก ไม่มี
ทำง เข้ำ-ออก ที่พักอำศัย ที่สะดวกสบำย เสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำย ท ำให้รำษฎรเกิด
ควำมเสี่ยงต่อกำรใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ขึ้นได้ 
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นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 
ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น  

นำยกเทศมนตรีฯ   เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำข้ึนเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ 



ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสำยบ้ำนทุ่งหลง บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบล      
เมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 
เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1. ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 หน้ำที่
ของเทศบำล มำตรำ 50  
(1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล   
(9) หน้ำที่ อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ            
2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ  
มำตรำ 16  ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่
ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง  
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ    

นำยกเทศมนตรี - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
ผอ.กองคลัง - ยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน 2562  จ ำนวน 

13,715,569.42 บำท รำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5.1 
ควรพิจำรณำและวิเครำะห์ในกำรใช้จ่ำย เงินสะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงกำร
คลังและเสถียรภำพในระยะยำว 
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ประธำนสภำฯ   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
 โครงกำรถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสำยบ้ำนทุ่งหลง บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ต ำบล      

เมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 70.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่ถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่ำ  
210.00 ตำรำงเมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 31.50 ลูกบำศก์เมตร 
งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 51,000.00 บำท (ห้ำหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 



 โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ ....9...เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ...0.... เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 

 

ประธำนสภำฯ 5.8 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นบริเวณ
ลานหน้าวัดสบปาน บ้านสบปาน หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัด
ล าปาง หนำ 0.15 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่ำ  
1,200.00 ตำรำงเมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่ำ 180.00 
ลูกบำศก์เมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 195,000.00 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นห้ำพัน
บำทถ้วน) 
ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

 
ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ได้

เสนอญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นบริเวณลำน
หน้ำวัดสบปำน บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 
งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 195 ,000.00 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 
ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นบริเวณลำน

หน้ำวัดสบปำน บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 
หนำ 0.15 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่ ำ  1,200.00 
ตำรำงเมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่ำ 180.00 ลูกบำศก์เมตร 
งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 195,000.00 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 

เหตุผล 
 ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพื้นที่ ขอให้เทศบำลต ำบลเมือง

ปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนให้ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของ
ประชำชน อย่ำงสะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิต     
ที่ดีขึ้น ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์ภำยใน
ท้องถิ่น โดยผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำน 
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นำยกเทศมนตรี  กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรส ำรวจครับ 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ บริเวณ
ลำนหน้ำวัดสบปำน บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
ล ำปำง เดิมเป็นลำนดินมีสภำพผิวถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนำดใหญ่ เป็นบริเวณ
กว้ำง ฤดูฝนผิวลำนจะมีน้ ำขังและเป็นโคลน ฤดูร้อนลำนจะเป็นฝุ่นหนำท ำให้กำรใช้ลำน 



 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ในด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆ ของหมู่บ้ำน ของประชำชนไม่สะดวก เสี่ยงต่อกำรเกิด
อันตรำย ท ำให้รำษฎรเกิดควำมเสี่ยงต่อกำรลำนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชนขึ้นได้   

นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 
ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นบริเวณลำนหน้ำวัดสบปำน บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 
ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 
เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1. ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 หน้ำที่
ของเทศบำล มำตรำ 50  
(1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล   
(9) หน้ำที่ อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  และให้ค ำนึ งถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ            
2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ  
มำตรำ 16  ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่
ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง  
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
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นำยกเทศมนตรี   - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
ผอ.กองคลัง - ยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ ได้คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน 2562  จ ำนวน 

13,715,569.42 บำท รำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5.1 
ควรพิจำรณำและวิเครำะห์ในกำรใช้จ่ำย เงินสะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงกำร
คลังและเสถียรภำพในระยะยำว 

 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
 โครงกำรถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นบริเวณลำนหน้ำวัดสบปำน บ้ำนสบปำน หมู่ที่ 7 

ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง หนำ 0.15 เมตร โดยมีพ้ืนที่ถมหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่ำ  1,200.00 ตำรำงเมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกบด
อัดแน่นไม่น้อยกว่ำ 180.00 ลูกบำศก์เมตร งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 195 ,000.00 
บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 

 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ ....9....เสียง 

- ไม่เห็นชอบ ...0...... เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 

 

ประธำนสภำฯ 5.9  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขุดลอกล าน้ าแม่ปานพร้อมปรับปรุง
ตลิ่งล าน้ าเพื่อก่อสร้างเป็นถนนลูกรัง บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านหลวงเมืองปาน 
หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง โดยขุดลอก ขนำดปำกกว้ำง 
10.00 เมตร ท้องกว้ำง  8.00 เมตร ยำว 830.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมี
ปริมำตรดินขุด ไม่น้อยกว่ำ  11,205.00 ลูกบำศก์เมตร , ปรับปรุงตลิ่งล ำน้ ำเพ่ือ
ก่อสร้ำงเป็นถนนลูกรัง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 295.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ  177.00 ลูกบำศก์เมตร พร้อมวำงท่อ
กลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 เมตร จ ำนวน 5 ท่อน 
งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 449,000.00 บำท (สี่แสนสี่หมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) 
ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ได้
เสนอญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรขุดลอกล ำน้ ำแม่ปำนพร้อมปรับปรุงตลิ่ง
ล ำน้ ำเพ่ือก่อสร้ำงเป็นถนนลูกรัง บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้ำนหลวงเมืองปำน หมู่ที่ 9 
ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 449,000.00 
บำท (สี่แสนสี่หมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)   ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
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     หลักการ 
 

ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรขุดลอกล ำน้ ำแม่ปำนพร้อมปรับปรุงตลิ่งล ำ
น้ ำเพ่ือก่อสร้ำงเป็นถนนลูกรัง บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้ำนหลวงเมืองปำน หมู่ที่ 9 
ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง โดยขุดลอก ขนำดปำกกว้ำง 10.00 
เมตร ท้องกว้ำง  8.00 เมตร ยำว 830.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมำตร



ดินขุด ไม่น้อยกว่ำ  11,205.00 ลูกบำศก์เมตร , ปรับปรุงตลิ่งล ำน้ ำเพ่ือก่อสร้ำงเป็น
ถนนลูกรัง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 295.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดย
เฉลี่ย หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ  177.00 ลูกบำศก์เมตร พร้อมวำงท่อกลม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 เมตร จ ำนวน 5 ท่อน งบประมำณ
ค่ำก่อสร้ำง 449,000.00 บำท (สี่แสนสี่หมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) 

 

เหตุผล 
นำยกเทศมนตรีฯ  ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ขอให้เทศบำล

ต ำบลเมืองปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้
มีน้ ำใช้เพ่ือกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิต      
ที่ดีขึ้น ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์ภำยใน
ท้องถิ่น 

นำยกเทศมนตรี  กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรส ำรวจครับ   

 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ ล ำน้ ำแม่
ปำน บริเวณ บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้ำนหลวงเมืองปำน หมู่ที่ 9 ต ำบลเมืองปำน 
อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง บริเวณดังกล่ำว มีฝำยจ ำนวน 2 ฝำย คือ ฝำยทุ่งแพะ 
และฝำยทุ่งท่ำ ซึ่งใช้ในกำรส่งน้ ำเพ่ือใช้ในกำรเกษตร ในพ้ืนที่กำรเกษตร จ ำนวน 5  
หมู่บ้ำน มีสภำพตื้นเขิน มีวัชพืชและเกำะกลำง กีดขวำงทำงน้ ำเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้น้ ำ
ในล ำน้ ำแม่ปำน ไหลไม่สะดวก ท ำให้น้ ำไหลเข้ำฝำยมีจ ำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรใช้
ในกำรท ำกำรเกษตร ท ำให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนขึ้นได้   

 

นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 
ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้ อนของ
ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรขุดลอกล ำน้ ำแม่ปำนพร้อมปรับปรุงตลิ่งล ำน้ ำเพ่ือก่อสร้ำงเป็นถนนลูกรัง บ้ำน
ทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้ำนหลวงเมืองปำน หมู่ที่ 9 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง 

 
 
 

-25- 
 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 
เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 



1.ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 หน้ำที่
ของเทศบำล มำตรำ 50  
(1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(9) หน้ำที่ อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ  
มำตรำ 16  ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่
ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง  
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  
 

นำยกเทศมนตรี   - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
ผอ.กองคลัง - ยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน 2562  จ ำนวน 

13,715,569.42 บำท รำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5.1 
ควรพิจำรณำและวิเครำะห์ในกำรใช้จ่ำย เงินสะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงกำร
คลังและเสถียรภำพในระยะยำว 

ประธำนสภำฯ   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
 โครงกำรขุดลอกล ำน้ ำแม่ปำนพร้อมปรับปรุงตลิ่งล ำน้ ำเพ่ือก่อสร้ำงเป็นถนนลูกรัง บ้ำน

ทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้ำนหลวงเมืองปำน หมู่ที่ 9 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง โดยขุดลอก ขนำดปำกกว้ำง 10.00 เมตร ท้องกว้ำง  8.00 เมตร ยำว 
830.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมำตรดินขุด ไม่น้อยกว่ำ  11,205.00 
ลูกบำศก์เมตร , ปรับปรุงตลิ่งล ำน้ ำเพ่ือก่อสร้ำงเป็นถนนลูกรัง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 
เมตร ยำว 295.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีปริมำณดินถมไม่น้อยกว่ำ  
177.00 ลูกบำศก์เมตร พร้อมวำงท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
0.80 เมตร จ ำนวน 5 ท่อน งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 449 ,000.00 บำท (สี่แสนสี่
หมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) 
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 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ ........9......เสียง 

- ไม่เห็นชอบ ....0..... เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 



 
 

ประธำนสภำฯ 5.10  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กฝายทุ่งหลวง (ล าห้วยแม่แมะ) พร้อมโครงสร้างป้องกันการทรุดตัวของรางส่ง
น้ า บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ขนำด
ควำมกว้ำง 0.70 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนำ 0.10 เมตร โดยเฉลี่ย 
งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 71,000.00 บำท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 

 

ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

 

นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน    
ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝำยทุ่งหลวง (ล ำห้วยแม่แมะ) พร้อมโครงสร้ำงป้องกันกำรทรุดตัวของรำงส่งน้ ำ บ้ำน
ดอนไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง งบประมำณค่ำ
ก่อสร้ำง 71,000.00 บำท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) ประกอบด้วยหลักกำรและ
เหตุผลดังนี้ 

     หลักกำร 
ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝำย

ทุ่งหลวง (ล ำห้วยแม่แมะ) พร้อมโครงสร้ำงป้องกันกำรทรุดตัวของรำงส่งน้ ำ บ้ำนดอน
ไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 0.70 
เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนำ 0.10 เมตร โดยเฉลี่ย งบประมำณค่ำ
ก่อสร้ำง 71,000.00 บำท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 

เหตุผล 
 

  ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ขอให้เทศบำล
ต ำบลเมืองปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เพ่ือเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำใช้เพ่ือกำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และเพ่ือให้ประชำชนมี
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์ภำยในท้องถิ่น โดยผ่ำนกำร
ประชำคมหมู่บ้ำน  

 

นำยกเทศมนตรี  กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรส ำรวจครับ 
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ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ ฝำยทุ่ง
หลวง (ล ำห้วยแม่แมะ) บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
ล ำปำง  ล ำเหมืองฝำยทุ่งหลวง ล ำห้วยแม่แมะ บริเวณที่ได้รับควำมเสียหำย เป็นตลิ่งสูง
ชัน ท ำให้เกิดกำรพังทลำยของตลิ่ง ทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำง ท ำให้ล ำเหมืองได้รับควำม



เสียหำย น้ ำไหลผ่ำนน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรใช้ในกำรท ำกำรเกษตร ท ำให้ประชำชน
ได้รับควำมเดือดร้อนเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตและกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชนขึ้นได้   

นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 
ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร อย่ำง
แท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  

 

นำยกเทศมนตรีฯ จึงได้จัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝำยทุ่งหลวง (ล ำห้วยแม่แมะ) 
พร้อมโครงสร้ำงป้องกันกำรทรุดตัวของรำงส่งน้ ำ บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน 
อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 
 

นำยกเทศมนตรีฯ   เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 

เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1.ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 หน้ำที่
ของเทศบำล มำตรำ 50  
(1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3) รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(9) หน้ำที่ อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติ งำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ  
มำตรำ 16  ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่
ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง  
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  
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นำยกเทศมนตรี   - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
ผอ.กองคลัง - ยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน 2562  จ ำนวน 

13,715,569.42 บำท รำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5.1 



ควรพิจำรณำและวิเครำะห์ในกำรใช้จ่ำย เงินสะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงกำร
คลังและเสถียรภำพในระยะยำว 

ประธำนสภำฯ   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝำยทุ่งหลวง (ล ำห้วยแม่แมะ) พร้อม
โครงสร้ำงป้องกันกำรทรุดตัวของรำงส่งน้ ำ บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน 
อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 0.70 เมตร ยำว 20.00 เมตร      
ลึก 0.60 เมตร หนำ 0.10 เมตร โดยเฉลี่ย งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 71,000.00 บำท 
(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)  
โปรดยกมือครับ 

 

มติทีป่ระชุม    - เห็นชอบ .........9....เสียง 
- ไม่เห็นชอบ ......0... เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 

 

ประธำนสภำฯ 5.11 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝายทุ่งใหม่ (ล าห้วยแม่ตวม) บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปาง ขนำดควำมกว้ำง 0.70 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
หนำ 0.10 เมตร โดยเฉลี่ย งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 49,000.00 บำท (สี่หมื่นเก้ำพัน
บำทถ้วน) 
ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

 
ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน    

ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝำยทุ่งใหม่ (ล ำห้วยแม่ตวม) บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 0.70 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนำ 
0.10 เมตร โดยเฉลี่ย งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 49 ,000.00 บำท  (สี่หมื่นเก้ำพัน    
บำทถ้วน)  ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

 

     หลักการ 
 

ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝำย
ทุ่งใหม่ (ล ำห้วยแม่ตวม) บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
ล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 0.70 เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนำ 0.10 
เมตร โดยเฉลี่ย งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 49,000.00 บำท (สี่หมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)  
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       เหตุผล 

   ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ขอให้เทศบำล
ต ำบลเมืองปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เพ่ือเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้มีน้ ำใช้เพ่ือกำรเกษตรอย่ำง



เพียงพอ เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือให้ประชำชนมีควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์ภำยในท้องถิ่น  โดยผ่ำนกำร
ประชำคมหมู่บ้ำน 

 

นำยกเทศมนตรี  กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรส ำรวจครับ   

 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ ฝำยทุ่ง
ใหม่ (ล ำห้วยแม่ตวม) บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
ล ำปำงล ำเหมืองฝำยทุ่งใหม่ ล ำห้วยแม่ตวม บริเวณที่ได้รับควำมเสียหำย เป็นตลิ่งสูงชัน 
ท ำให้เกิดกำรพังทลำยของตลิ่ง ทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำง ท ำให้ล ำเหมืองได้รับควำม
เสียหำย น้ ำไหลผ่ำนน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรใช้ในกำรท ำกำรเกษตร ท ำให้ประชำชน
ได้รับควำมเดือดร้อนเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตและกำร
ด ำรงชีวิตประชำชนขึ้นได้   

 
นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 

ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน จึงได้จัดท ำ
โครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝำยทุ่ งใหม่  (ล ำห้วยแม่ตวม)             
บ้ำนดอนไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 

 
นำยกเทศมนตรีฯ เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 

เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1.ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 หน้ำที่
ของเทศบำล มำตรำ 50  
(1)รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3)รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
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(9) หน้ำที่ อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ             



2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ  
มำตรำ 16  ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่
ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง  
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  
 

นำยกเทศมนตรี   - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
ผอ.กองคลัง - ยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน 2562  จ ำนวน 

13,715,569.42 บำท รำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5.1 
ควรพิจำรณำและวิเครำะห์ในกำรใช้จ่ำย เงินสะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงกำร
คลังและเสถียรภำพในระยะยำว 

 
ประธำนสภำฯ   มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 

ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงส่งน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝำยทุ่งใหม่ (ล ำห้วยแม่ตวม) บ้ำนดอน
ไชย หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 0.70 
เมตร ยำว 20.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนำ 0.10 เมตร โดยเฉลี่ย งบประมำณค่ำ
ก่อสร้ำง 49,000.00 บำท (สี่หมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)  
 
 

โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ .......9.......เสยีง 

- ไม่เห็นชอบ ...0...... เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 
 

ประธำนสภำฯ 5.12 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายค าหล้า แสนสมบัติ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมือง
ปาน จังหวัดล าปาง ขนำดควำมกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 131.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร โดยเฉลี่ย หรือมี พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  393.00 ตำรำงเมตร (ไม่มี ไหล่ทำง) 
งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 221,000.00 บำท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 
ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกชี้แจงรำยละเอียดครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้ เข้ ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอเรียนเชิญท่ำนนำยกชี้แจง
รำยละเอียดครับ 
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นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน    
ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำร



ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำยค ำหล้ำ แสนสมบัติ  บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 
2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 
221,000.00 บำท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 
ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 
 

ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำน
นำยค ำหล้ำ แสนสมบัติ บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
ล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 131.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  393.00 ตำรำงเมตร (ไม่มีไหล่ทำง) งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 
221,000.00 บำท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 

 

นำยกเทศมนตรีฯ       เหตุผล 
 

   ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือจำกหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ขอให้เทศบำล
ต ำบลเมืองปำน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เพ่ือเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้ในกำรสัญจรไปมำ อย่ำง
สะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือลดกำร
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสำมำรถด ำเนินชีวิตได้
อย่ำงสมบูรณ์ภำยในท้องถิ่นโดยผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำน 

 

นำยกเทศมนตรี  กองช่ำง เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ลงกำรส ำรวจแล้ว ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ชี้แจงรำยละเอียดผลกำรส ำรวจครับ   

 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง เทศบำลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ ซอยบ้ำน
นำยค ำหล้ำ แสนสมบัติ บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัด
ล ำปำง ถนนเดิมเป็นถนนดินลูกรังมีสภำพผิวถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนำดใหญ่ 
เป็นบริเวณกว้ำง ฤดูฝนผิวถนนจะเป็นโคลน ฤดูร้อนผิวถนนจะเป็นฝุ่น ท ำให้กำรสัญจร
ไปมำของประชำชนไม่สะดวก เสี่ยงต่อกำรเกิดอันตรำย ท ำให้รำษฎรเกิดควำมเสี่ยงต่อ
กำรใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนขึ้นได้   
 

นำยกเทศมนตรีฯ เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 
ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน  
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จึงได้จัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำยค ำหล้ำ แสนสมบัติ 
บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 



ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 
เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1.ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 หน้ำที่
ของเทศบำล มำตรำ 50  
(1)รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
(3)รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(9) หน้ำที่ อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล กำรปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ             

 

ปลัดเทศบำลฯ 2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 

หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ  
มำตรำ 16  ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่
ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง  
(2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
(4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ  

นำยกเทศมนตรี   - ขอเชิญ ผอ.กองคลังรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลฯ ครับ 
ผอ.กองคลัง ยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ ได้คงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน 2562  จ ำนวน 

13,715,569.42 บำท รำยละเอียดเหมือนกับข้อ 5.1 
ควรพิจำรณำและวิเครำะห์ในกำรใช้จ่ำย เงินสะสม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงกำร
คลังและเสถียรภำพในระยะยำว 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำนนำยค ำหล้ำ แสนสมบัติ            
บ้ำนดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 
3.00 เมตร ยำว 131.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  
393.00 ตำรำงเมตร (ไม่มีไหล่ทำง) งบประมำณค่ำก่อสร้ำง 221 ,000.00 บำท    
(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 
 

โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 9 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ 0  เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 
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ประธำนสภำฯ 5.13 ญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ ขนำดขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ 



ควำมจุน้ ำ ไม่น้อยกว่ ำ  6 ,000 ลิตร จ ำนวน  1  คัน งบประมำณค่ำจัดซื้ อ  
2,500,000.00 บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 
ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง
ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน    
ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม เพ่ือด ำเนิน
โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ ำ
อเนกประสงค์ ขนำดขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี  

นำยกเทศมนตรีฯ    หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ ควำมจุน้ ำไม่น้อยกว่ำ 6 ,000 ลิตร 
จ ำนวน 1 คัน งบประมำณค่ำจัดซื้อ 2,500,000.00 บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

 

             หลักการ 
นำยกเทศมนตรีฯ     ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ ขนำดขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ 
ควำมจุน้ ำ ไม่น้อยกว่ ำ  6 ,000 ลิตร จ ำนวน  1  คัน งบประมำณค่ำจัดซื้ อ  
2,500,000.00 บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 

เหตุผล 
   ด้วยผลส ำรวจข้อมูลของทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์และกำรบันทึกซ่อมบ ำรุงรักษำ

ของรถบรรทุกน้ ำโดยมีรหัส 003470001 จ ำนวน 1 คัน และประวัติผลกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำ จ ำนวน 23 ครั้ง รวมเป็นเงิน 274,735.18 บำท อำยุของรถใช้งำนมำ
ประมำณ 15 ปี และล่ำสุดมีกำรซ่อมบ ำรุงรักษำไป เมื่อ 27 กันยำยน 2562 และ
รำยงำนผลสถิติกำรให้ควำมช่วยเหลือกำรให้บริกำรใช้รถบรรทุกน้ ำแก่ประชำชนต ำบล
เมืองปำนและพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นระยะเวลำติดต่อบ่อยครั้งเป็นจ ำนวน 91 ครั้งต่อปี     
จึงท ำให้สภำพและอำยุค่ำเสื่อมของรถบรรทุกน้ ำดังกล่ำวลดลงกำรออกตัวช้ำ ต้องใช้
เวลำอุ่นเครื่องยนต์พอสมควร ไม่ค่อยทันเวลำเมื่อเกิดภัย 

  เทศบำลเมืองปำนได้รับหนังสือจำก 9 หมู่บ้ำน ว่ำจำกกำรประชำคมหมู่บ้ำน  
ทั้ง 9 หมู่บ้ำน มีมติเห็นชอบขอควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ทำงเทศบำล
ด ำเนินกำรหำวิธีสนับสนุนในกำรให้บริกำรรถบรรทุกน้ ำให้ทันท่วงทีต่อเหตุกำรณ์และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงทั่วถึงและประกอบกับในขณะนี้ชำวต ำบล
เมืองปำนและต ำบลข้ำงเคียงเข้ำสู่สภำวะภัยแล้งจะเกิดปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ   
อุปโภค-บริโภค ปัญหำหมอกควันกำรเผำป่ำก็จะตำมมำซึ่งเป็นปัญหำใหญ่ จำกข้อมูล
และสถิติกำรใช้และให้บริกำรรถบรรทุกน้ ำเทศบำลต ำบลเมืองปำนที่ผ่ำนมำโดยทำง
ประชำคมมีควำมต้องกำรให้จัดหำรถบรรทุกน้ ำเพ่ิมขึ้นอีกคันเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมและเฝ้ำระวังกำรเกิดสำธำรณภัยทั้งจำกภัยธรรมชำติและจำกมนุษย์สร้ำงขึ้น     
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กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน
โดยใช้วิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี 



            จำกเหตุกำรณ์ล่ำสุด เกิดเหตุไฟไหม้บ้ำนนำงสุภำพร ต้อนรับ บ้ำนเลขท่ี 182 
หมู่ที่ 2 บ้ำนดอนแก้ว ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง เสียหำยทั้งหลัง 
และบ้ำนข้ำงเคียงบ้ำนนำงสำวจันทร์ทอง ตั้งตรง บ้ำนเลขที่ 202 หมู่ที่ 2 บ้ำน      
ดอนแก้ว ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำงเสียหำยเป็นบำงส่วนท ำให้เป็น
ปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำนและให้บริกำรประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองปำน
และพ้ืนที่ข้ำงเคียงได้อย่ำงทันท่วงทีและต่อเนื่อง รวมเหตุกำรณ์ดังกล่ำวจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
เทศบำลต ำบลเมืองปำน จึงเล็งเห็นควำมส ำคัญหำแนวทำงแก้ไข โดยเร่งจัดหำ   
รถบรรทุกน้ ำตำมข้อเสนอหนังสือประชำคมดังกล่ำว 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
สท. สมจิต ในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ ำ

อเนกประสงค์ ท ำไมเทศบำลต ำบลเมืองปำนไม่จัดท ำเข้ำเทศบัญญัติประจ ำปี พ.ศ.
2563 ที่ผ่ำนมำ 

นำยกเทศมนตรี เนื่องจำกประชำชนได้แจ้งควำมเดือดร้อนมำภำยหลังจำกที่เทศบำลต ำบลเมืองปำนได้ 
ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงไม่
อำจตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ และไม่มีงบประมำณที่จะสำมำรถโอนมำ
ด ำเนินกำร และโครงกำรดังกล่ำวเทศบำลต ำบลเมืองปำนได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ลักษณะและประเภทโครงกำรที่ประชำชนได้เสนอปัญหำให้ด ำเนินกำรแก้ไขนั้น เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลและเป็นกิจกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน เพรำะประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงตำมควำมต้องกำร       
อย่ำงแท้จริง อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เทศบำลต ำบลเมืองปำนมีภำรกิจด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำร
บริกำรสำธำรณะเกี่ยวกับด้ำนสำธำรณะภัย แต่ไม่มีงบประมำณพัฒนำบริกำรสำธำรณะ
เกี่ยวกับด้ำนสำธำรณะภัย เนื่องจำกงบประมำณจ ำกัด ภำรกิจด้ำนพัฒนำมีหลำยด้ำน 
จึงควรพิจำรณำด้ำนสำธำรณะภัย เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 

นำยกเทศมนตรี   ขอพิจำณำให้สภำเทศบำลเทศบำล พิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ปีงบประมำณ 
2563 ในกำรจัดซื้อรถบรรทุกน้ ำและพิจำณำขนำดของรถบรรทุกน้ ำว่ำจะจัดซื้อขนำด
ใหญ่หรือเล็ก 

ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 
เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน  
รถบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์มีอยู่ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ประจ ำปี พ.ศ.2561 
เห็นควรให้สภำเทศบำลฯ พิจำรณำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์ก่อนค่ะ 

สท.สมบูรณ์ ตั้งตรง - เรียนประธำนสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรี คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำทุกท่ำน และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยสมบูรณ์ ตั้งตรง
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต 1 
ผมเห็นด้วยกับท่ำนปลัด เรำควรจัดซื้อรถบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ก่อนครับ 
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สท. เสน่ห์ หวำนเกิน เรียนประธำนสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรี คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำทุกท่ำน และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ผมนำยเสน่ห์  หวำนเกิน  
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต 2 
ผมเห็นด้วยและสนับสนุนควำมเห็นของท่ำนนำยก ควรจัดซื้อรถบรรทุกน้ ำ เพรำะอำยุ
กำรท ำงำนของรถน้ ำอเนกประสงค์คันเก่ำมำกแล้ว กรณี เหตุกำรณ์เกิด หมู่ 2 บ้ำน   
ดอนแก้ว กว่ำรถบรรทุกน้ ำจะมำถึง และอำยุกำรใช้งำนของรถยำวนำน,กำรออกตัวช้ำ 
คำดว่ำถ้ำมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นอีกจะท ำให้แก้ไขปัญหำดังกล่ำวไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ดังกล่ำว  

ประธำนสภำฯ กระบวนกำรจัดหำวัสดุครุภัณฑ์ต้องใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรนำน เห็นควรให้สภำ
เทศบำลฯ พิจำรณำจัดซื้อรถน้ ำอเนกประสงค์โดยด่วนหรือไม่ 

สท. สุธรรม นีวันกูล เรียนประธำนสภำเทศบำล นำยกเทศมนตรี คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำทุกท่ำน และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉัน นำงสุธรรม นีวันกูล  
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต 2 
ดิฉันคิดว่ำควรจัดซื้อหลังจำกที่สภำเทศบำลฯพิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสม 
เพรำะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีครับ 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม 

โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ ำ
อเนกประสงค์ ขนำดขนำด 4 สูบ 4 จังหวะ 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 
5,000 ซีซี แรงม้ำไม่ต่ ำกว่ำ 150 แรงม้ำ ควำมจุน้ ำไม่น้อยกว่ำ 4,000 ลิตร จ ำนวน  
1  คัน งบประมำณค่ำจัดซื้อ  2,400,000.00 บำท (สองล้ำนสี่แสนบำทถ้วน) ตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ และควรจัดซื้อหลังจำกที่สภำเทศบำลฯพิจำรณำอนุมัติให้
จ่ำยขำดเงินสะสม เพรำะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
ทันท่วงที 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ .....9.........เสยีง 
- ไม่เห็นชอบ ....0..... เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 

 
ประธำนสภำฯ 5.14 ญัตติขอพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงในเทศบัญญัติ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
นำยกเทศมนตรีฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ปลัดเทศบำล ผอ.กอง

ทุกกอง เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
 
 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำ นำยศรีทน  นิวันติ ต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน    
ได้เสนอญัตติ ขอพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงในเทศ
บัญญัติปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
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        หลักการ 



โครงกำร (เดิม) 
 

โครงกำร บูรณะทำงผิวคอนกรีตสำยกลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ 4 จ ำนวน 174,000.00 
บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ก่อสร้ำงบูรณะทำงผิวคอนกรีตสำยกลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ 
4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
57.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 228.00 ตำรำงเมตร
(ไม่มีไหล่ทำง) 

 

นำยกเทศมนตรีฯ   โครงกำร (ใหม่) 
 

โครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยกลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ 4 จ ำนวน 
174,000.00 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำย
กลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำม
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 151.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 604.00 ตำรำงเมตร 

     เหตุผล 
ตำมรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้ง

ที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2562 วันที่ 28 สิงหำคม 2562 สภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน       
มีมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี (รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และขยำยเวลำกำรเบิก
จ่ำยเงินได้ไม่เกินอีหนึ่งปีตอสภำท้องถิ่น  

 

นำยกเทศมนตรีฯ   เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ปลัดเทศบำลฯ - เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 
เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2543 ) หมวด 4 กำรโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

ข้อ 29 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่
ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำ

ชี้แจงโครงกำรก่อสร้ำงในเทศบัญญัติปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

โครงการ (เดิม) 
 

โครงกำร บูรณะทำงผิวคอนกรีตสำยกลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ 4 จ ำนวน 
174,000.00 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ก่อสร้ำงบูรณะทำงผิวคอนกรีตสำย
กลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำม
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 57.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 228.00 ตำรำงเมตร(ไม่มีไหล่ทำง) 
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โครงการ (ใหม่) 
 



โครงกำรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำยกลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ 4 จ ำนวน 
174 ,000.00 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำย
กลำงบ้ำน บ้ำนแพะ หมู่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง ขนำดควำม
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 151.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพ้ืนที่เสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 604.00 ตำรำงเมตร 

 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ ........9......เสียง 
- ไม่เห็นชอบ .....0.... เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ 

 

ประธำนสภำฯ 5.15 ญัตติขอพิจารณารับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการบ ารุงรักษาและการ
ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องของของกรมพัฒนาที่ดิน 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
     

นำยกเทศมนตรีฯ ขอพิจำรณำอนุมัติรับมอบโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรบ ำรุงรักษำและกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องของของกรมพัฒนำที่ดิน 

 

- เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้รับหนังสือ ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินจังหวัดล ำปำง ที่        
กษ.0813.10/0509 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2562 เรื่องส่งมอบโครงกำรพัฒนำแหล่ง
น้ ำเพ่ือกำรบ ำรุงรักษำและกำรด ำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง จ ำนวน 2 โครงกำร (ก่อสร้ำง
อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนแพะ และก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นบ้ำนแพะ ) ซึ่งเป็นโครงกำรแหล่งน้ ำขนำด
เล็กของกรมพัฒนำที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแผนปฏิบัติกำรก ำหนด
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
3.1 โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ บ้ำนแพะ หมู่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อ ปี 2543 
3.2 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น บ้ำนแพะ หมู่ 4 ต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน 
จังหวัดล ำปำง ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อ ปี 2545 

 

นำยกเทศมนตรีฯ   เชิญปลัดเทศบำลชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ปลัดเทศบำลฯ เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร ผอ.กองทุกกอง 
เจ้ำหน้ำที่และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวชำครีย์ ณ ล ำปำง ต ำแหน่ง 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองปำน ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
- พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 หมวด 4 แผนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มำตรำ 30 แผนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
(1) ให้ด ำเนินกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรให้บริกำรสำธำรณะที่รัฐด ำเนินกำรอยู่ในวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยในก ำหนดเวลำดังนี้ 
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(ก) ภำรกิจที่เป็นกำรด ำเนินกำรซ้ ำซ้อนระหว่ำงรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือภำรกิจที่รัฐจัดให้บริกำรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด ำเนินกำรให้
เสร็จสิ้นภำยในสี่ปี 

(ข) ภำรกิจที่รัฐจัดให้บริกำรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในสี่ปี 

(ค) ภำรกิจที่เป็นกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล ให้ด ำเนินกำรให้เสร็จ
สิ้นภำยในสี่ปี 

ปลัดเทศบำลฯ (2) ก ำหนดขอบเขตควำมรับผิดชอบในกำรให้บริกำรสำธำรณะของรัฐและขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตำมอ ำนำจ
และหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอำจก ำหนดภำรกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แตกต่ำงกันได้ โดยให้เป็นไปตำมควำมพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องพิจำรณำจำกรำยได้และบุคลำกรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ ำนวนประชำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน ตลอดจน
คุณภำพในกำรให้บริกำรที่ประชำชนจะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลำสิบปี 
(3) ก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์ให้รัฐท ำหน้ำที่ประสำนควำมร่วมมือและช่วยเหลือ
กำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 
(4) ก ำหนดกำรจัดสรภำษีและอำกร เงินอุดหนุน และรำยได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่ำงเหมำะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2550 เป็นต้น
ไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้สุทธิของรัฐบำลไม่
น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำ และโดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รำยได้เพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้สุทธิของรัฐบำลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบ
ห้ำ โดยกำรจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรกรปกครองส่วนท้องถิ่น และค ำนึงถึง
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยกำรเพ่ิมสัดส่วนรำยได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อรำยได้สุทธิของรัฐบำลตำมวรรคหนึ่ง ให้เพ่ิมขึ้นตำมระยะเวลำที่
เหมำะสมแก่กำรพัฒนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินกิจกำรบริกำร
สำธำรณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตำมภำรกิจที่ถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีถ่ำยโอนเพ่ิมข้ึนภำยหลังปีงบประมำณ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ำกรณีจะ
เป็นประกำรใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกำรจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
(5) กำรจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในส่วนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรสำธำรณะในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตำมควำมจ ำเป็นและ
ควำมต้องกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประธำนสภำฯ มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  (ไม่มี) 
  ถ้ำไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดอนุมัติในกำรรับมอบโครงกำร

พัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรบ ำรุงรักษำและกำรด ำเนินกิจกรรมต่อเนื่องของของกรมพัฒนำ
ที่ดิน    
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ ......9........เสยีง 
- ไม่เห็นชอบ .....0.... เสียง 
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธำนสภำ) 
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ประธำนสภำฯ 5.16 ญัตติขอความเห็นชอบในการรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน  1 เครื่องราคาเครื่องละ 17,000.-บาท (-หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-) และ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 
4,300.-บาท (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) ของกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล
ต ำบลเมืองปำน โอนให้ เทศบำลต ำบลเมืองปำน (ตำมรำยละเอียดแนบ) ขอเชิญ
นำยกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นำยกเทศมนตรี - เทศบำลต ำบลเมืองปำน (ส ำนักปลัด) ได้รับหนังสือ ที่ กสต.2562/-  วันที่ 6  
ธันวำคม   ๒๕๖2 เรื่อง พิจำรณำโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำกกองทุนหลักประกัน
สุขภำพเทศบำลต ำบลเมืองปำน ให้เทศบำลต ำบลเมืองปำนเพ่ือไว้ใช้ประโยชน์ในงำน
รำชกำร 

นำยกเทศมนตรี   ขอเชิญปลัดเทศบำลฯชี้แจงระเบียบ กฎหมำย ที่เก่ียวข้อง 
ปลัดเทศบำล - ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  

หมวด 13 กำรบริหำรพัสดุ 
มำตรำ 112 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในควำม
ครอบครองให้มีกำรใช้และกำรบริหำรพัสดุที่เหมำะสม คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนของรัฐมำกที่สุด 
มำตรำ 113 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 112 ซึ่งรวมถึงกำรเก็บ กำรบันทึก กำร
เบิกจ่ำย กำรยืม กำรตรวจสอบ กำรบ ำรุงรักษำ และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ ให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด 

 

ประธำนสภำฯ  - มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะอภิปรำยหรือซักถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี 
ผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯ ท่ำนใด พิจำรณำอนุมัติให้รับกำรรับโอน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน  1 เครื่องรำคำเครื่องละ 17 ,000.-บำท 
(-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน-) และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จ ำนวน 1 เครื่องรำคำเครื่องละ 4 ,300.-บำท (-สี่พันสำมร้อยบำทถ้วน-)  ให้กับ
เทศบำลต ำบลเมืองปำน (ส ำนักปลัด) 
 โปรดยกมือครับ 

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

 

ประธำนสภำฯ   ล ำดับต่อไปกระผมขออนุญำตเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม วำระท่ี 6 ครับ   

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

เรื่องอ่ืน ๆ รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลเมืองปำน ประจ ำปี 
2562 

ประธำนสภำฯ ด้วยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลเมืองปำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (๓) เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และได้จัดส่งรำยงำนให้ผู้บริหำร ให้ผู้บริหำรส่งให้คณะกรรมกำรพัฒนำฯ และเรียน
ให้สภำเทศบำลทรำบ  
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บัดนี้นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน ได้ส่งรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำดังกล่ำว เพ่ือเสนอรำยงำนผลต่อสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนทรำบ  ตำม
รำยงำนผลกำรติดตำมฯ ที่แจกให้ทุกท่ำนฉบับนี้ ในรำยงำนประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
ค ำน ำ และส่วนที่ 1 ได้แก่ บทน ำ ประกอบด้วย  

ประธำนสภำฯ ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผน วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม กรอบ
และแนวทำงในกำรติดตำม ประโยชน์ของกำรติดตำม ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้
ในกำรติดตำม ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ส่วนที่ 
3 ประกอบด้วย ผลกำรวิเครำะห์ติดตำมและประเมินผล ส่วนที่ 4 ประกอบด้วย 
สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ และภำคผนวก ได้แก่ค ำสั่งต่ำง ๆ  

ที่ประชุม รับทรำบ 

ประธำนสภำฯ ท่ำนใดมีข้อเสนอแนะขอเรียนเชิญครับ 

สท.สมจิต ดูจำกรำยงำนส่วนที่ 3 ผลกำรติดตำมแสดงแผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจัดท ำ
แผนท้องถิ่นเปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงมูลค่ำโครงกำร
แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำรและมูลค่ำโครงกำรเปรียบเทียบตำมขั้นตอนเปรียบเทียบ 

ตำมยุทธศำสตร์ถือว่ำจัดท ำได้ดีค่อนข้ำงชัดเจน เข้ำใจง่ำย และสวนที่ 4 สรุปผล
โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 75.29 ถือว่ำปีนี้ควำมส ำเร็จเพ่ิมขึ้น
จำกปีที่แล้ว อยำกให้ฝ่ำยบริหำรน ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกรำยงำนกำรติดตำมไปปรับปรุง 
และน ำแผนไปปฏิบัติให้เกิดควำมส ำเร็จตำมแผนฯ เพ่ิมขึ้นไปอีก เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนและแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตำมควำมเห็นของสท.สมจิตต์ 

ประธำนสภำฯ สรุปกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือสอดคล้องของ
ยุทธศำสตร์และโครงกำร คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน ได้ด ำเนินกำรวัด
คุณภำพแผนเมื่อ 27 พฤศจิกำยน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
คะแนนที่ได้ 86 คะแนน จำก 100 คะแนน ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์และอยู่ในระดับมำก       
มีท่ำนใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธำนสภำฯ ให้น ำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลในวันนี้ส่งข้อเสนอแนะให้ประธำนสภำ 

ประธำนสภำฯ   -  มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะซักถำมหรือมีเรื่องใดเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 

 (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำนท่ำนใดจะเสนอหรือแสดงควำม 
คิดเห็นในเรื่องใดๆ ต่อที่ประชุมอีก  ส ำหรับกำรประชุมในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่ำนที่
เข้ำร่วม ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน  กระผมก็ขอปิดกำรประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลเมืองปำนครับ   

เลิกประชุมเวลา  12.0๐  น 
  

 

       (ลงชื่อ)....................................................ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
                           (นำงนัฐกำนต์  บ ำเพ็ญวโรดม) 

       เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 
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   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจำรณำตรวจรำยงำนกำรประชุม เมื่อวันที่  
13 ธันวำคม 2562 ปรำกฏว่ำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 
พ.ศ.๒๕๖2 เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม  ๒๕๖2 ซึ่งมีเนื้อหำครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์แล้วทุกประกำรจึงลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำน 

 
 
 
(ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร 

                                                       (นำยสุทัศน์  ชื่อหลำย) 
                                           สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต ๑ 
 
 
    (ลงชื่อ)..............................................................กรรมกำร            (ลงชื่อ).....................................................กรรมกำร 
               (นำยบุญเทียม  สุรงครัตน์ )                                          ( นำยสิงห์ทอง  มีคุณ) 
    สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต ๑                         สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน เขต ๑ 
 
 
 
 
  สภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน  ได้มีมติในกำรประชุมเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมz 
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี ครั้งที่ 2 พ.ศ. ๒๕62 ลงวันที่  28 สิงหำคม  2562 ตำมมติกำรประชุมสมัยประชุม    
สมัยสำมัญ สมัยที่  4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  11 ธันวำคม  2562 
 
 
 
 
                                              (ลงชื่อ)  ................................................................ 

          (นำยวธัญญู  นิวันติ) 
                       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลเมืองปำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


