
 
 

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1 ครั้งท่ี  1  ประจำป 2563 

วันอังคาร ท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63   ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 

รายช่ือผูมาประชุม  
ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
1 นางพานีย  หนานยา ประธานสภาฯ พานีย  หนานยา 
2 นายอุดม  คำใจ รองประธานสภาฯ  อุดม  คำใจ 
3 นางศรีรวรรณ ศรีบัณฑิต เลขานุการสภาฯ ศรีรวรรณ ศรีบัณฑิต 
4 นายอำพล  อุนใจ สมาชิก อบต. หมูท่ี  3 อำพล  อุนใจ 
5 นางละออ ศรีพรม สมาชิก อบต. หมูท่ี  4 ละออ ศรีพรม 
6 นายสำราญ ขอสุข สมาชิก อบต. หมูท่ี  5 สำราญ ขอสุข 
7 นายทะนง  บัณฑิตเทอดสกุล สมาชิก อบต. หมูท่ี  6 ทะนง  บัณฑิตเทอดสกุล 
8 นายอภิสิทธิ์  คำนุง สมาชิก อบต. หมูท่ี  7 อภิสิทธิ์  คำนุง 

9 นายเดชณรงค  อาภรณพงษกุล สมาชิก อบต. หมูท่ี  7 เดชณรงค  อาภรณพงษกุล 
10 นางศศิกานต  เทอดพนาสันต สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 ศศิกานต  เทอดพนาสันต 
11 นางกรรณิการ  วุทธานนท สมาชิก อบต. หมูท่ี  11 กรรณิการ  วุทธานนท 

รายช่ือผูไมมาประชุม 

ท่ี ช่ือ   -    สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
1. นายพะจาตือ  ยอดคีรี สมาชิก อบต. หมูท่ี  12 ลายปวย 
2. นายอุทัย ประภาวสิทธิ์ สมาชิก อบตง หมูท่ี    1 ลากิจ 
3. นางมัตติการ เครือวัลย สมาชิก อบต. หมูท่ี    1 ลากิจ 
4. นางสายใจ กันทใจ สมาชิก อบต. หมูท่ี    2 ลากิจ 
5. นายวัฒนา  คีรีธนากร สมาชิก อบต. หมูท่ี    9 ขาด 
6. นายแง  ไพรเติมแตง สมาชิก อบต. หมูท่ี  3 ขาด 
7. นายทองคำ  ฟูเกียรติธนชัย สมาชิก อบต. หมูท่ี  8 ขาด 
8. นายสมชาย  ตยาดีทาน สมาชิก อบต. หมูท่ี  8 ขาด 
9. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 ขาด 
10 นายวิชัย กิตติศิริพันธ สมาชิก อบต. หมูท่ี  10 ขาด 
11 นายวิชัย กิตติศิริพันธ สมาชิก อบต. หมูท่ี  10 ขาด 

รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ท่ี ช่ือ   -    สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส นายก อบต.ผาบอง อภิสิทธิ์  จันทรโอพาส 
2 นายบรรจง  พานทอง รองนายก อบต.ผาบอง บรรจง  พานทอง 
3 นางสาวธรรมธิดา  เลิศมงคล นักวิชาการสาธารณสุข ธรรมธิดา  เลิศมงคล 
5 นางสุปราณี  สิงขา ผูชวยนักวิเคราะห สุปราณี สิงขา 
6 นายเอกพัตร หนุนชาติ ผูชวย จนท.บันทึกขอมูล พรชัย  ยอดคีรี 
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      ครบองคประชุม เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.      นางพานีย  หนานยา   

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง เปนประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียน 
บูชาพระรัตนตรัย กอนเปดประชุม  

นางพานีย  หนานยา         อานประกาศอำเภอเมืองแมฮองสอน เรื่อง ประชุมสภาองคการบริหารสวน
ประธานสภาฯ    ตำบลผาบอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจำป พ.ศ. 2563  ดวยองคการบริหาร 

สวนตำบลผาบอง  ไดเสนอขอเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำป พ.ศ.2563  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
หาป พ.ศ.2561 -2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) และขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อแกไขปญหาภัยแลงและโครงการพลังคนไทย
รวมใจปองกันไวรัสโคโรนา(COVID – 19) จัดทำหนากากอนามัยเพื่อปองกันตนเอง 
ตั้งแตวันท่ี 24 มีนาคม 2563 เปนตนไป 
 สำหรับระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที ่ 1 ประจำป พ.ศ. 
2563 มีท้ังหมวด 7 วาระดังนี้ 

ท่ีประชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  1.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางพานีย หนานยา    การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 1  ประจำป พ.ศ. 2563 ครั้งนี้   สมาชิก
(ประธานสภาฯ)     สภาขอลากิจ จำนวน  3 คน (1) นางมัตติกา  เครือวัลย  ส.อบต.  หมูท่ี 1  
     (2) นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์   ส.อบต. หมูท่ี 1  (3) นางสายใจ  กันทใจ ส.อบต. 
                                          หมูท่ี 2    สมาชิกสภาลาปวย 1 คน คือนายพะจาตือ  ยอดคีรี ส.อบต. หมูท่ี  12  

และ ขาดประชุม  7  คน  (1) นายแง  ไพรเติมแตง     (2) นายวัฒนา  คีรีธนากร 
ส.อบต  หมูท่ี 6  (3) นายทองคำ  ฟูเกียรติธนชัย ส.อบต  หมูท่ี  8  (4) นายสมชาย  
ตยาดีทาน ส.อบต  หมูท่ี  8  (5) นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม (6) นายวิชัย กิติศิริพันธ
(7) นายสุโข  ธนาเชษฐโชติ  มาประชุม จำนวน  11 คน   จากสมาขิกสภาที่มีอยู
ทั ้งหมด 22 คน  ซึ่งถือวาครบองคประชุมสามารถดำเนินการเปดประชุมไดตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติสภา ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา  56 การประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเทามีอยูจึงจะเปนองคประชุม 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
    1.2 เรื่องท่ีนายกแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส   วันนี้ไดมีพนักงานสวนตำบลมาบรรจุใหม หนึ่งทาน คือ นางสาวธรรมธิดา 
นายก อบต.    เลิศมงคล  ตำแหนง นักซิชาการศึกษา ขอเชิญแนะนำตัวตอสภา 
น.ส. ธรรมธิดา เลิศมงคล     - กลาวสวัสดีทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ทานนายกฯ รองนายก
นักวิชาการสาธารรณะสุข    เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหนาสวนราชการ และ   
      พนักงานเจาหนาท่ี ทุกทาน ดิฉัน นางสาวธรรมธิดา เลิศมงคล ไดยายมาจาก มา 

จาก สาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน  และมาดำรงตำแหนง นักวิชาการสาธารณะสุข 
สังกัดองคการบริหารสวนตำบลผาบอง เม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  2563 ดิฉันมีความ
ตั้งใจท่ีจะมา ปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถท่ีมี หากมีขอบกพรองชวย
แนะนำไดคะ และขอฝากเนื้อฝากตัวกับ สมาชิกสภาทุกทานคะ 

ท่ีประชุม     - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นางพานีย  หนานยา          รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  13  กุมภาพันธ  2563   หนาแรกเปนรายชื่อของ 
                                          สมาชิกสภาผูเขาประชุม ขอใหสมาชิกสภาดูไป พรอมๆ กัน ชื่อใครตกหลน บาง   
                                          หากไมมีตอไป สมาชิกสภาทานใด เห็นวาขอความตรงไหนตกหลนขอใหเพ่ิมเติมได   

ขอใหแกไขตำแหนง ของ นายพะจาตือ  ยอดคีรี         จาก ส.อบต. หมูท่ี 9  เปน 
ส. อบต. หมูท่ี 12  

ลำดับตอไปขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 
ท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  13  กุมภาพันธ  2563    

ท่ีประชุม   - มีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง  11 เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย 
  สามัญสมัยท่ี  1 ประจำป พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  13  ธนัวาคม  2563    

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ดวน 
- ไมมี  – 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง กระทูถาม 

- ไมมี  – 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

1.ขออนุมัติรางแผนพัฒนา 5 ป  พ.ศ.2561 – 2565 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2) 
นางพานี หนานยา      - ดวยฝายบริหารไดจัดทำ (ราง) แผนพัฒนาหาป (พ.ศ.2561 – ๒๕65) 

ประธานสภาฯ     (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2)  เสนอตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 - ในลำดับตอไป ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ชี้แจง

รายละเอียดใหท่ีประชุมทราบตอไป  
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส    - เรียนทานประธานสภาฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ 
นายก อบต.     ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหนาสวนราชการ และพนักงาน-เจาหนาท่ี ทุกทาน  
      – ดวยฝายบริหาร ไดจัดทำราง แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) 

สืบเนื่องจาก คณะผูบริหารมีความจำเปนที่จะดำเนินการจัดทำโครงการท่ี จำเปน 
เรงดวน เพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ประกอบกับแต
ละสำนัก/กอง มีความประสงคที่จะจัดซื ้อครุภัณฑตางๆ เพิ ่มเติมเพื ่อใชในการ
ปฏิบัติงาน แตเนื่องจากทาง อบต.ฯ ไดประกาศใช แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561 -
2565) ไปแลวเมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2562 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการตาม
โครงการและการจัดซ้ือครุภัณฑ ตางๆ ครอบคลุมในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงได
จัดทำ (ราง) แผนพัฒนา 5 ป พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) ขึ้นมา 
จาก เอกสารที่ไดแจกใหสมาชิกสภาฯ ไปแลวนั้น จะมีโครงการที่ขอเพิ่มเติม จำนวน 
4 โครงการ  

   เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให อปท.มีอำนาจ
หนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ภายใตการกำากับ ตรวจสอบ 
ดูแล ของหนวยงานรัฐ และผานการมีสวนรวมของประชาชน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.
2548 ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561  ขอ 10 องคการบริหาร 
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  สวนตำบลผาบอง จึงไดทำรางแผนพัฒนา 5ป พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 

2) โดยไดบรรจุโครงการพัฒนาดังนี้ 
1. โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา(COVID 19 ) งบประมาณ

210,000.-บาท ปรากฏในยุทธศาสตรดานบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
สาธารณะสุข  งานบรการสาธารณะสุข และงานสาธารณุสุขอ่ืน 

2. โครงการศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาอยางยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 260,000.-บาท ปรากฏในยุทธศาสตรดานเศษฐกิจ  แผนงาน 
การเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร 

3. โครงการปลูกไผเพื่อสงเสริมอาชีพ ในปาชุมชน งบประมาณ  50,000.-บาท 
ปรากฏในยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

4. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเผาถานแปรรูปและศึกษาดูงาน  งบประมาณ  
50,000.-บาท ปรากฏในยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ แผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน 

นางพานีย  หนานยา    ทางคณะผูบริหารไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอความเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ)  รางแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ใหสมาชิกสภาไดรับ 

ทราบเพ่ือพิจารณาแลว สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการใหความเห็นชอบราง      
 แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ขอใหยกมือข้ึน 

 
มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 

บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป  
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2   ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
     3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
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นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    ความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2   
 
    2.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
นางพานีย หนานยา    เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ประธานสภาฯ)     ขอเชิญทางนายก หรือฝายบริหารชี้แจงตอสภารับทราบเพ่ือพิจารณาตอไป 
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส   เนื่องดวยปจจุบันนี้  องคการบริหารสวนตำบลผาบอง มีความจำเปน 
นายยก อบต.  ตองโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหมวดคาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสำนักงาน โดยมีการโอนลดและโอนเพ่ิมดังนี้ โอนลดในแผนงานบริหารงาน 
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมาวดรายจาย คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน   ตูลอกเกอร 18 ชอง งบประมาณอนุมัติ  8,000.00 บาท งบประมาณ
กอนโอน  8,000.00  บาท  จำนวนเงินท่ีโอนลด  8,000.00  บาท งบประมาณ
หลังโอน  0.00 บาท  และโอนเพ่ิมแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  
งบลงทุน  หมวดรายจายครุภัณฑ ประเภทรายจาย ครุภัณฑสำนักงาน ตูบานเลื่อน
กระจก ขนาด  4  ฟุต  ภายในมี 2 ชั้น ปรับระดับได จำนวน 2 ตูๆละ 3,000 บาท 
งบประมาณอนุมัติ  6,000.00  บาท งบประมาณกอนโอน 6,000.00 บาท   
จำนวนเงินท่ีโอนเพ่ิม 8,000.00  บาท  ประมาณหลังโอน 14,000.00 บาท 
 ซึ่งตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕5๔ [แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
หมวด ๔ การโอนและแกไขเปล ี ่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน  

นางพานีย  หนานยา    ทางคณะผูบริหารไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอความเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ)            เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหมวดคา  
   ครุภัณฑครุภัณฑสำนักงาน โดยมีการโอนลดและโอนเพ่ิมดังนี้ โอนลดในแผนงาน 

  บริหารงาน ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมาวดรายจาย คาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสำนักงาน   ตูลอกเกอร 18 ชอง งบประมาณอนุมัติ  8,000.00 บาท 
งบประมาณกอนโอน  8,000.00  บาท  จำนวนเงินท่ีโอนลด  8,000.00  บาท 
งบประมาณหหลังโอน  0.00 บาท  และโอนเพ่ิมแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดรายจายครุภัณฑ ประเภทรายจาย ครุภัณฑ
สำนักงาน ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด  4  ฟุต  ภายในมี 2 ชั้น ปรับระดับได จำนวน 
2 ตูๆละ 3,000 บาท งบประมาณอนุมัติ  6,000.00  บาท งบประมาณกอนโอน 
6,000.00 บาท  จำนวนเงินท่ีโอนเพ่ิม 8,000.00  บาท  ประมาณหลังโอน 
14,000.00 บาท   สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการใหความเห็นชอบ เรื่องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอความเห็นชอบในการโอน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหมวดคาครุภณัฑครุภัณฑ
สำนักงาน โดยมีการโอนลดและโอนเพ่ิมดังนี้ โอนลดในแผนงานบริหารงาน ท่ัวไป  
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งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมาวดรายจาย คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน   
ตูลอกเกอร 18 ชอง งบประมาณอนุมัติ  8,000.00 บาท งบประมาณกอนโอน  
8,000.00  บาท  จำนวนเงินท่ีโอนลด  8,000.00  บาท งบประมาณหหลังโอน  
0.00 บาท  และโอนเพ่ิมแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดรายจายครุภัณฑ ประเภทรายจาย ครุภัณฑสำนักงาน ตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด  4  ฟุต  ภายในมี 2 ชั้น ปรับระดับได จำนวน 2 ตูๆละ 3,000 บาท  
งบประมาณอนุมัติ  6,000.00  บาท งบประมาณกอนโอน 6,000.00 บาท   
จำนวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  8,000.00  บาท  ประมาณหลังโอน 14,000.00 บาท    
ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
     3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
 
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหมวดคาครุภัณฑ 
     ครุภัณฑสำนักงาน โดยมีการโอนลดและโอนเพ่ิมดังนี้ โอนลดในแผนงาน 
     บริหารงาน ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมาวดรายจาย คาครุภัณฑ ประเภท 

ครุภัณฑสำนักงาน   ตูลอกเกอร 18 ชอง งบประมาณอนุมัติ  8,000.00 บาท 
งบประมาณกอนโอน  8,000.00  บาท  จำนวนเงินท่ีโอนลด  8,000.00  บาท 
งบประมาณหหลังโอน  0.00 บาท  และโอนเพ่ิมแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดรายจายครุภัณฑ ประเภทรายจาย ครุภัณฑ
สำนักงาน ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด  4  ฟุต  ภายในมี 2 ชั้น ปรับระดับได จำนวน 
2 ตูๆละ 3,000 บาท งบประมาณอนุมัติ  6,000.00  บาท งบประมาณกอนโอน 
6,000.00 บาท  จำนวนเงินท่ีโอนเพ่ิม  8,000.00  บาท  ประมาณหลังโอน 
14,000.00 บาท    
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3.ขอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  งบประมาณ 
จำนวน  1,557,000.-บาท จำนวน  11  โครงการ  

นางพานีย หนานยา      ขอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 งบประมาณ 
ประธานสภาฯ      จำนวน  1,557,000.-บาท จำนวน  11  โครงการ  ขอเชิญฝายบริหารชี้แจง 

เหตุผลและความจำเปนตอสภารับทราบเพ่ือพิจารณาตอไป 
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส  ดวยองคการบริหารสวนตำบลผาบองผาบอง มีความจำเปนจะตองขออนุมัติ 
นายก อบต.    จายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  งบประมาณ จำนวน  
                                          1,557,000.-บาท  เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง  และเพ่ือปองกันการระบาดของโรค 
     ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน  11  โครงการ ดังนี้ 
     1.โครงการศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                                             งบประมาณ 405,000.-บาท แยกเปน  4  กิจกรรม 

1.1 กิจกรรมปลูกปาสงเสริมอาชีพ ในปาชุมชน งบประมาณ     100,000.-บาท 
1.2 กิจกรรมเผาถานแปรรูป                       งบประมาณ      50,000.-บาท  
1.3 กิจกรรมสงเสริมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ   60,000.-บาท 
1.4 กิจกรรมกอสรางเรือนเพาะชำศูนยเรียนรูเศบานปาปุ หมูท่ี 2 งบประมาณ  

195,000.-บาท  ดานเศษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร 
2.โครงการขุดลอกลำเหมืองเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 2,4 งบประมาณ 49,800.-บาท 
   ดานเศรษฐกิจ    แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไม 
3.โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมูท่ี 4             งบประมาณ 107,000.-บาท 
   ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไป 
   เก่ียวกับเคหะและชุมชน 
4.โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี  2               งบประมาณ  86,000.-บาท 
   ดานเศษฐกิจ  แผนงานพาณิชย  งานกิจการประปา 
5.โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวบอน้ำพุรอน งบประมาณ 103,000.- 
    1. กิจกรรมจัดซ้ือกลองวงจรปด                       งบประมาณ  55,000.-บาท 
    2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตยตามมาตฐาน  
   มอก.1843-2553                                      งบประมาณ  48,000.-บาท 
   ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
6.โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กิจกรรม 
   จัดทำหนากากอานามัย    งบประมาณ  210,000.-บาท 
    ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณะสุขและ 
     งานสาธารณะสุขอ่ืน 
7.โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งซัมเมอส บานมอนตะแลง งบประมาณ 34,000.-บาท 
    ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
    เคหะและชุมชน 
8.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสูบน้ำไฟฟา บานปาปุ หมูท่ี 2   ขนาด  3 นิ้ว    
                                                                 งบประมาณ  18,200.-บาท 
   ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
    เคหะและชุมชน 
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9.โครงการกอสรางระบบประปาบานผาบองเหนือ หมูท่ี 12  ตามแบบแปลนของ  
    องคการบริหารสวนตำบลผาบอง  งบประมาณ       446,000.-บาท 
    ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไป 
   เก่ียวกับเคหะและชุมชน 
10.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสูบน้ำ บานผาบอง หมูท่ี  1  แบบมอเตอรไฟฟา       
     สูบน้ำได 450 ลิตรตอนาที เปนเครื่องสูบน้ำ   (1) แบบหอยโขง  (2)ขนาดทอ 
     สงไมนอยกวา2 นิ้ว (50 มิลลิตร) (3) สูบน้ำไดไมนอยกวาตามปริมาณท่ีกำหนด  
     (4)สงน้ำไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ  30  ฟุต (5) อุปกรณ 
      ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอรไฟฟาตองมีครบชุด พรอมท่ีใชงาน              
                              งบประมาณ 11,000.-บาท 
       ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไป 
        เก่ียวกับเคหะและชุมชน 
  11.โครงการปรับปรุงตอเติมคลองสงน้ำ  หมูท่ี 2     งบประมาณ  87,000.-บาท 
       ดานเศรษฐกิจ  แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสราง 
        พ้ืนฐาน 

      1.ตามระเบียบ กระทรวงหมาดไทยวาดวยการจายเงินการตรวจเงินของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 เงินสะสมขอ 89(1)  
ใหระทำไดเฉพาะกิจการที่อยูในอำนาจหนาที่ของ อปท. เกี่ยวกับดานการบริการ
ชุมชน และสังคมหรือกิจการที่เปนการควบคุมรายไดของ องคกรปกครององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้
ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ อปท. แตประเด็นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมียอดคงเหลือเงินสะสมเพียงพอจายประจำ  และ
กรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยคำนึงถึงสถานการณคลังของเรา 
  2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มส 0808.2/ว5164  ลง
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และ
สามารถนำเงินสะสมมาใชในการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ไดอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ เพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานของนโยบายรัฐบาล 5 ดาน 
ประกอบดวย  1.ดานโครงสรางพื้นฐาน  2.ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน  
3.ดานเศรษฐกิจและสังคม  4.ดานสงเสริมการทองเท่ียวและ 5.การศึกษา 

นางพานีย หนานยา    เรื่องการขอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
ประธานสภาฯ     งบประมาณ จำนวน  1,557,000.-บาท จำนวน  11  โครงการ นายกไดอภิปราย 

ถึงเหตุและความจำเปนตอสมาชิกสภารับทราบเพ่ือพิจารณาแลว สมาชิกสภาทานใด 
มีอะไรเพ่ิมเติมเชิญได 

นายสำราญ ขอสุข    ขอติดตามเรื่องระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย มีหนังสือแจงเขามาทาง 
ส.อบต. หมูท่ี 5    อบต.แลว มีประชาคมจากหมูบาน แลว และการทองเท่ียวทาเรือ ขอใหเขาแผนไว 

ดวย 
นายทนง  บัณทิตเทิดสกุล   สำหรับบานหวยโปงกาน ขอเรื่องกลองเกเบี้ยน /ถนนไฟฟาขอขยายสาย 
ส.อบต. หมูท่ี 6    พาดดับ แมจานอย 
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นายเดชณรงค  อาภรณพงษกุล   บานหวยแกวบน ขอติดตามเรื่องน้ำเพ่ือการเกษตร ไดมีหนังสือถึง อบต. 
ส.อบต. หมูท่ี 6     แลว มีเกษตรกรไดรับความเดือดรอนเรื่องน้ำเพ่ือการเกษตร 9 คน ทำสวนกระเทียม 
     ไมมีน้ำหลอเลี้ยง 
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส   สำหรับเรื่องที่ สมาชิกสภา หมูที่ 5,6,7  ไดเสนอมานั้นทางองคการบรหิาร
นายก อบต.    สวนตำบลผาบอง ขอรับเรื่องไวเพ่ือดำเนินการตอไป 
นางพานีย  หนานยา    สมาชิกสภาทานใด มีอะไร จะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญได หากไมมีขอมติการ
ประธานสภาฯ    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป พ.ศ. 2563  แตละโครงการดังนี้ 
      สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ 405,000.-บาท แยกเปน  4  กิจกรรม 
1.1 กิจกรรมปลูกปาสงเสริมอาชีพ ในปาชุมชน งบประมาณ     100,000.-บาท 
1.2  กิจกรรมเผาถานแปรรูป                       งบประมาณ      50,000.-บาท  
1.3  กิจกรรมสงเสริมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ   60,000.-บาท 
1.4  กิจกรรมกอสรางเรือนเพาะชำบานปาปุ หมูท่ี 2 งบประมาณ 195,000.-บาท 

         ดานเศษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร   ขอใหยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ 405,000.-บาท แยกเปน  4  กิจกรรม 
1.1 กิจกรรมปลูกปาสงเสรมิอาชีพ ในปาชุมชน งบประมาณ     100,000.-บาท 
1.2 กิจกรรมเผาถานแปรรูป                       งบประมาณ      50,000.-บาท  

1.3  กิจกรรมสงเสริมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ   60,000.-บาท 
1.5  กิจกรรมกอสรางเรือนเพาะชำบานปาปุ หมูท่ี 2 งบประมาณ 195,000.-บาท 

     ดานเศษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร   ได โดยมี คะแนนเสียง 
ดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
     3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
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นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    อนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป งบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการศาสตร 

พระราชาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  
405,000.-บาท แยกเปน  4  กิจกรรม 
1.1  กิจกรรมปลูกปาสงเสริมอาชีพ ในปาชุมชน งบประมาณ     100,000.-บาท 
1.2  กิจกรรมเผาถานแปรรูป                       งบประมาณ      50,000.-บาท  
1.3  กิจกรรมสงเสริมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ   60,000.-บาท 
1.4 กิจกรรมกอสรางเรือนเพาะชำบานปาปุ หมูท่ี 2 งบประมาณ 195,000.-บาท

ดานเศษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป 

 งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการขุดลอกลำเหมืองเพ่ือการเกษตร หมูท่ี  2 , 4 
งบประมาณ 49,800.-บาท  ดานเศรษฐกิจ    แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ
แหลงน้ำและปาไม  ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563  โครงการขุดลอกลำเหมืองเพ่ือการเกษตร หมูท่ี  2 , 4 
งบประมาณ 49,800.-บาท ดานเศรษฐกิจ    แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ
แหลงน้ำและปาไม ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
     3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    อนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป งบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการขุดลอกลำ  
                                         เหมืองเพ่ือการเกษตร หมูท่ี  2 , 4 งบประมาณ 49,800.-บาท  ดานเศรษฐกิจ     
     แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษแหลงน้ำและปาไมได 
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สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป 
 งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมูท่ี 4  งบประมาณ 
107,000.-บาท  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคะและชุมชน  งาน
บริหารงานท่ัวไป เก่ียวกับเคหะและชุมชน  ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563  โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมูท่ี 4   งบประมาณ 
107,000.-บาท ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคะและชุมชน  งาน
บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
     3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    อนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป งบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการปรับปรุงระบบ 

 ประปา  หมูท่ี 4   งบประมาณ 107,000.-บาท  ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ได  

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป 
 งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมูท่ี 2  งบประมาณ 
86,000.-บาท  ดานเศษฐกิจ  แผนงานพาณิชย  งานกิจการประปา ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563  โครงการปรบัปรุงระบบประปา  หมูท่ี  2   งบประมาณ 
86,000.-บาท ดานเศษฐกิจ  แผนงานพาณิชย  งานกิจการประปาได โดยมี 
คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
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      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
     3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    อนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป งบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการปรับปรุงระบบ 

 ประปา  หมูท่ี 2   งบประมาณ 86,000.-บาท  ดานเศษฐกิจ  แผนงานพาณิชย  
งานกิจการประปา ได  

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป 
 งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวบอน้ำพุรอน
งบประมาณ  103,000.-บาท  แยกเปน 
1. กิจกรรมจัดซ้ือกลองวงจรปด                       งบประมาณ  55,000.-บาท 
2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตยตามมาตฐาน  
   มอก.1843-2553                                  งบประมาณ  48,000.-บาท 
   ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  
ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563  โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวบอน้ำพุรอน
งบประมาณ  103,000.-บาท  แยกเปน 
1. กิจกรรมจัดซ้ือกลองวงจรปด                       งบประมาณ  55,000.-บาท 
2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตยตามมาตฐาน  
   มอก.1843-2553                                  งบประมาณ  48,000.-บาท 
   ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  
ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
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      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
     3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    อนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ2563 2563 โครงการ                                      
                                           สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวบอน้ำพุรอนงบประมาณ  103,000.-บาท   

1. กิจกรรมจัดซ้ือกลองวงจรปด                       งบประมาณ  55,000.-บาท 
2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสูบน้ำดวยพลังงานแสงอาทิตยตามมาตฐาน  
   มอก.1843-2553                                  งบประมาณ  48,000.-บาท 
   ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ได 

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป 
 งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพลงัคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) กิจกรรม จัดทำหนากากอานามัย งบประมาณ  210,000.-บาท 
ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณะสุขและ 
งานสาธารณะสุขอ่ืน  ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563  โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) กิจกรรม จัดทำหนากากอานามัย งบประมาณ  210,000.-บาท 
ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณะสุขและ 
งานสาธารณะสุขอ่ืน ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
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     3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    อนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ 2563  โครงการพลัง 

คนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กิจกรรม จัดทำหนากาก
อานามัย งบประมาณ  210,000.-บาท ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะสุขอ่ืน ได 

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป 
 งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งซัมเมอส บานมอนตะแลง 
งบประมาณ 34,000.-บาท  ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการจัดซ้ือพรอมติดตั้งซัมเมอส บานมอนตะแลง 
งบประมาณ 34,000.-บาท  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เคหะและชุมชน  ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
    3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    อนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ 2563  โครงการจัดซ้ือพรอม 

ติดตั้งซัมเมอส บานมอนตะแลง งบประมาณ 34,000.-บาท ดานบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ได 
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สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป 
 งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสูบน้ำไฟฟา บานปาปุ หมูท่ี 
2   ขนาด  3 นิ้ว    งบประมาณ  18,200.-บาท  ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสูบน้ำไฟฟา บานปาปุ หมูท่ี 
2   ขนาด  3 นิ้ว    งบประมาณ  18,200.-บาท  ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
    3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    อนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ  

 เครื่องสูบน้ำไฟฟา บานปาปุ หมูท่ี 2  ขนาด  3 นิว้ งบประมาณ 18,200.-บาท 
ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 
เคหะและชุมชน ได 

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป 
 งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการกอสรางระบบประปาบานผาบองเหนือ หมูท่ี 12  
งบประมาณ 446,000.-บาท ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคะและชุมชน  
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ขอใหยกมือข้ึน 
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มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563  โครงการกอสรางระบบประปาบานผาบองเหนือ หมูท่ี 12  
งบประมาณ 446,000.-บาท   ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคะและ
ชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
    3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    อนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการกอสรางระบบ 

ประปาบานผาบองเหนือ หมูท่ี 12  งบประมาณ  446,000.-บาท ดานบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน  ได 

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป 
 งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสูบน้ำ บานผาบอง หมูท่ี  1  
แบบมอเตอรไฟฟา สูบน้ำได 450 ลิตรตอนาที เปนเครื่องสูบน้ำ   (1) แบบหอยโขง 
(2)ขนาดทอสงไมนอยกวา2 นิ้ว (50 มิลลิตร) (3) สูบน้ำไดไมนอยกวาตามปริมาณท่ี
กำหนด   (4)สงน้ำไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ  30  ฟุต (5) อุปกรณ 

     ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอรไฟฟาตองมีครบชุด พรอมท่ีใชงาน              
งบประมาณ 11,000.-บาท   ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคะและชุมชน  
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสูบน้ำ บานผาบอง หมูท่ี  1  
แบบมอเตอรไฟฟา สูบน้ำได 450 ลิตรตอนาที เปนเครื่องสูบน้ำ   (1) แบบหอยโขง  
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(2)ขนาดทอสงไมนอยกวา2 นิ้ว (50 มิลลิตร) (3) สูบน้ำไดไมนอยกวาตามปริมาณท่ี
กำหนด   (4)สงน้ำไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ  30  ฟุต (5) อุปกรณ 

     ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอรไฟฟาตองมีครบชุด พรอมท่ีใชงาน              
งบประมาณ 11,000.-บาท  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคะและชุมชน  
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
    3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมตเิห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    อนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ 

เครื่องสูบน้ำ บานผาบอง หมูท่ี  1  แบบมอเตอรไฟฟา สูบน้ำได 450 ลิตรตอนาที 
เปนเครื่องสูบน้ำ   (1) แบบหอยโขง (2)ขนาดทอสงไมนอยกวา2 นิ้ว (50 มิลลิตร) 
(3) สูบน้ำไดไมนอยกวาตามปริมาณท่ีกำหนด   (4) สงน้ำไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร 
หรือประมาณ  30  ฟุต (5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร
ไฟฟาตองมีครบชุด พรอมท่ีใชงาน งบประมาณ 11,000.-บาท ดานบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ได  

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป 
 งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงตอเติมคลองสงน้ำ  หมูท่ี 2 งบประมาณ 
87,000.-บาท ดานเศษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน ขอใหยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  11  ทาน สภาองคการ 
     บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำป 

งบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการปรับปรุงตอเติมคลองสงน้ำ  หมูท่ี 2 งบประมาณ 
87,000.-บาท ดานเศษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน  
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 ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    11 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     3 เสียง  คือ 
      1.นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นางมัตติกา  เครือวัลย   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      3.นางสายใจ กันทใจ        สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2           
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     7 เสียง   
    1. นายแง  ไพรเติมแตง       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3 

2. นายวัฒนา  คีรีธนากร     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  6 
    3. นายทองคำ ฟูเกียรติธนชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  8 
     4. นายสมชาย ตยาดีทาน      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8 
    5. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 9 
    6. นายวิชัย กิตติศิริพันธ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
     7. นายสุโข  ธนเชษฐโชติ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 10 
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการข 
(ประธานสภาฯ)    อนุมัติติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ 2563 โครงการปรับปรุงตอ  
      เติมคลองสงน้ำ  หมูท่ี 2 งบประมาณ  87,000.-บาท ดานเศษฐกิจ  แผนงาน 
                                          อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ได 
      
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไมมี - 
 
นางพานีย หนานยา  ทานใด มีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม ถาไมมี ขอ ขอบคุณ ทุกทานท่ีไดมารวม  
ประธานสภาฯ              ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ในครั้งนี้  และขอใหเดินทางปลอดภัยโดย 
                               สวัสดิภาพ  ขอบคุณคะ                     

 
ปดประชุม  เวลา  13.0๐ น. 
 

 
                        (ลงชื่อ)                                  ผูบนัทึกรายงานการประชุม 

(นางศรีวรรณ  ศรีบัณฑิต) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบแลว  

    เมื่อวันที่  8  เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕63 

 

       (ลงชื่อ)                                     ผูตรวจรายงานการประชมุ         

                                                         (นายสำราญ  ขอสุข)    
                                                                   กรรมการตรวจรายงานประชุม 

 
 

  (ลงชื่อ)                                     ผูตรวจรายงานการประชมุ         

                                                       (นางกรรณิการ  วุทธานนท)    
                                                                   กรรมการตรวจรายงานประชุม 

 
                                    

(ลงชื่อ)                                      ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางศศิกานต  เทิดพนาสันต) 
                                                      กรรมการตรวจรายงานประชุม 

 

 

                                             (ลงชื่อ)                                          ผูรับรองรายงานการ 

                                                         (นางพานีย  หนานยา) 
                                            ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 
 
 

 
 
   

     
  


