
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 

วันที่  26  กันยายน  ๒๕65  เวลา  ๐๙.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองอ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

ผู้มาประชุม 
๑. นายอินผล  มั่งมูล   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
๒. นายนิวัติชัย  ขาวอ่อน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
๓. นางปราณี  ท่าคร่อง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง หมู่ที่ 1 
๔. นายทิศ  แสงค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง หมู่ที่ ๔ 
๕. นายเจษฏากรณ์จ ากัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง หมู่ที่ ๕ 
๖. นายรุ่งศักดิ์  นทีไพรสนธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง หมู่ที่ ๖ 
๗. นายดนัย  เป็นวงศ์   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายค าเมือง  บุญนัก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง หมู่ที่ 3 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายช านาญ  เลียบโลก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
๒. นายสมนึก  รักพงค์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
๓. นางสาวนิภาพร  แก้วทุ่น   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
๔. นายอนุรักษ์  บุตรลักษณ์  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต. 
๕. นายธนกฤต  กันทะสีค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖. นายธีรพงษ์  อกผาย   นายช่างโยธา 
๗. นางจิราภรณ์  เจริญทรัพย์สกุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
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เปิดประชุม เวลา ๐๙.30 น 

เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม นายดนัย  เป็นวงศ์  ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมืองให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภา อบต.หัวเมือง เข้าห้องประชุม ซึ่งมีสมาชิกสภาฯ
ทั้งหมดจ านวน 8  คนและมาประชุมจ านวน 7  คน ถือว่าครบองค์ประชุม แล้วจึงเชิญนาย
อินผล  มั่งมูล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
   - กระผมขอความกรุณาทุกท่านในห้องประชุมช่วยปิดเสียงโทรศัพท์ครับ 
   - วันนี้นายค าเมือง  บุญนัก ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอลาป่วยครับ ยังไม่หายจากการผ่าตัด ครับ 
   - หลังจากเลิกประชุมกระผมขอให้ทุกท่านร่วมส ารวจความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายอินผล  ม่ังมูล ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  กล่าวตามท่ีได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 เมื่อวันที่ 22  กันยายน  2๕65 ใน
การนี้ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง พิจารณารายงานการประชุมว่า
ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่ได้กล่าวในการประชุม ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม
เพ่ือเลขาฯจะแก้ไขต่อไป เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองอ่านรายงาน
การประชุมครับ 

นายดนัย  เป็นวงค์ ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมจนจบ 

นายอินผล  ม่ังมูล ต าแหน่ง ประธานสภาฯ กล่าวขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง พิจารณา
รายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่ได้กล่าวในการประชุม
ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือเลขาจะแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม   ด าเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม 

นายอินผล  ม่ังมูล ต าแหน่ง ประธานสภาฯ กล่าว หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม ขอให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง นับองค์ประชุมด้วยครับ  

นายดนัย  เป็นวงค์ ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ กล่าว  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมจ านวน 7 คน ถือว่า
ครบองค์ประชุมครับ 

นายอินผล  ม่ังมูล ต าแหน่ง ประธานสภาฯ กล่าว ขอให้ที่ประชุมมีมติ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมฯโปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ       6     เสียง 
   ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
   งดออกเสียง    1    เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอใหม่   

 3.1  ขอความเห็นชอบกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
         งบประมาณ พ.ศ.2565  

นายอินผล  ม่ังมูล     ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  กล่าว เนื่องจากด าเนินการจัดจ้างไม่ทันในปีงบประมาณ และมี 
   ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
   ชี้แจงหลักการและเหตุผล ครับ 

นายช านาญ  เลียบโลก ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง กล่าว เรียนท่านประธานสภาฯรอง
ประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    

                                                         หลักการ 
ด้วยกองช่าง และส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง มีความจ าเป็นต้องขอกันเงิน

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
 2565 ซ่ึง ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการจัดจ้างได้ทันใน
 ปีงบประมาณ 2565และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 

    เหตุผล 
เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59       
 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
 จ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
 สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี และขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 กรณีไม่ก่อ
 หนี้ผูกพันจ านวน 2 โครงการ ดังนี้ ครับ 

   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างงบลงทุนค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปูแดง บ้านไร่ หมู่ที่ 4งบประมาณ  
   155,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปูแดง บ้านไร่ 
   หมู่ที่ 4 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
   200 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร ตาม
   แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ี
   แก้ไขเพ่ิมเติม 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างงบลงทุนค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
   โครงการก่อสร้างอาคารสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน อบต.หัวเมืองงบประมาณ  
   377,000บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน อบต   .
   หัวเมือง บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6.5 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 26 
   ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ี
   แก้ไขเพ่ิมเติม 
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   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

นายอินผล  ม่ังมูล  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  กล่าว ต้องขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ชี้แจงเหตุผลความ 
   จ าเป็น ของการกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 2  
   โครงการ  มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ท่านใดขออภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองท่านใดขออภิปราย 

นายอินผล  ม่ังมูล ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  กล่าว หากไม่มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองท่านใด     
ขออภิปราย ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง นับองค์ประชุมด้วย
ครับ 

นายดนัย  เป็นวงศ์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ กล่าวมีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมจ านวน 7 คน ถือว่าครบ
องค์ประชุมครับ 

นายอินผล  ม่ังมูล ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  กล่าวขอมติที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบการ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 กรณีไม่ก่อหน้าผูกพัน จ านวน 15 โครงการ โปรดยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ        6     เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ      -     เสียง 
 งดออกเสียง      1   เสียง(ประธานสภาฯ)    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายอินผล  ม่ังมูล ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  กล่าวมีสมาชิกท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอในวาระอ่ืนๆ เชิญครับ 

นางปราณี  ท่าคร่อง ต าแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 1 กล่าว เรื่องคอสะพานบ้านหมู่ที่ 1 ดิฉันอยากให้ช่วยซ่อมแซมค่ะ 
   เพราะจะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ชาวบ้านสัญจรไม่ได้ ยังไงก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะค่ะ 

นายทิศ  แสงค า  ต าแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 4 กล่าว ของหมู่ 4 ก็เหมือนกันคับอยากไม้เข้าไปแก้ไขด้วยครับ  
   ตอนนี้ชาวบ้านเก็บถั่วแระ รถก็บรรทุกทั่วออกมาไม่ได้ครับ อยากให้แก้ไขด่วนด้วยครับ 

นายช านาญ  เลียบโลก ต าแหน่ง นายก อบต. กล่าว กระผมอยากหารือกับทุกท่านครับว่าตอนนี้ ฝนตกมาเรื่อยๆ 
   หากเราเข้าไปซ่อมแซมตอนนี้กระผมเกรงว่าจะเอางบประมาณไปทิ้งเปล่าครับ เพราะฝนยัง
   ไม่หยุดครับ และจะท าส่วนที่จ าเป็นจริงๆ ก่อนครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

นายอินผล  ม่ังมูล ต าแหน่ง ประธานสภาฯ  กล่าวมีสมาชิกท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอในวาระอ่ืนๆ อีกไหมครับ
   ...............................หากไม่มีแล้วกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ กระผมขอ
   ปิดประชุม ณ บัดนี้ 

ปิดประชุมเวลา   11.00 น. 
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                                        (ลงชื่อ)      ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นายดนัย  เป็นวงค์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
 

 

                                           (ลงชื่อ)    

          (นายอินผล  มั่งมูล ) 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 


