
 
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจำป 2563 
วันจันทร ท่ี  15  มิถุนายน  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 นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์ สมาชิก อบตง หมูท่ี 1 อุทัย  ประภาวสิทธิ์ 
5 นางมัตติกา  เชาวเลขา สมาชิก อบตง หมูท่ี 1 มัตติกา  เชาวเลขา 
4 นางสายใจ  กันทใจ สมาชิก อบต. หมูท่ี  2 สายใจ  กันทใจ 
6 นายอำพล  อุนใจ สมาชิก อบต. หมูท่ี  3 อำพล  อุนใจ 
7 นายแง  ไพรเติมแตง สมาชิก อบต. หมูท่ี  3 แง  ไพรเติมแตง 
8 นายสำราญ ขอสุข สมาชิก อบต. หมูท่ี  5 สำราญ ขอสุข 
9 นายวัฒธนา  คีรีธนากร สมาชิก อบต. หมูท่ี  6 วัฒนธนา คีรีธนากกร 

10 นายทะนง  บัณฑิตเทอดสกุล สมาชิก อบต. หมูท่ี  6 ทะนง  บัณฑิตเทอดสกุล 
11 นายอภิสิทธิ์  คำนุง สมาชิก อบต. หมูท่ี  7 อภิสิทธิ์  คำนุง 
12 นายทองคำ  ฟูเกียรติธนชัย สมาชิก อบต. หมูท่ี  8 ทองคำ  ฟูเกียรติธนชัย 
13 นายสมชาย  ตยาดีทาน สมาชิก อบต. หมูท่ี  8 สมชาย  ตยาดีทาน 
14 นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 ชัยยศ  ไพรแสนอุดม 
15 นางศศิกานต  เทอดพนาสันต สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 ศศิกานต  เทอดพนาสันต 
16 นายวิชัย กิตติศิริพันธ สมาชิก อบต. หมูท่ี  10 วิชัย กิตติศิริพันธ 
18 นางกรรณิการ  วุทธานนท สมาชิก อบต. หมูท่ี  11 กรรณิการ  วุทธานนท 

รายช่ือผูไมมาประชุม 

ท่ี ช่ือ   -    สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
1. นายพะจาตือ  ยอดคีรี สมาชิก อบต. หมูท่ี   12 ลายปวย 
2. นางลออ  ศรีพรม สมาชิก อบตง หมูท่ี    4 ลากิจ 
3. นายสุโข  ธนเชษฐโชต ิ สมาชิก อบต. หมูท่ี   10 ลากิจ 
4. นายเดชณรงค  อาภรณพงษกุล สมาชิก อบต. หมูท่ี     7 ลากิจ 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ   -    สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
1 นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส นายก อบต.ผาบอง อภิสิทธิ์  จันทรโอพาส 
2 นายสมพร วรจารุวรรณ รองนายก อบต.ผาบอง สมพร วรจารุวรรณ 
3 นายบรรจง  พานทอง รองนายก อบต.ผาบอง บรรจง  พานทอง 
4 นายอาทิตย  อุนนุช หัวหนาสำนักปลัด อาทิตย  อุนนุช 
5 นางสาวอารีย  ทรัพยคง ผูอำนวยการกองคลัง พวงเพชร  ไชยสิทธิ ์
6 นายสรชัช  สอนออน ปลัดอำเภอเมืองแมฮองสอน สรชัช  สอนออน 
7 นายพรชัย ยอดคีรี นักวชิาการการศึกษา พรชัย  ยอดคีรี 
8 นางสุปราณี  สิงขา ผูชวยนักวิเคราะหฯ สุปราณี  สิงขา 
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      ครบองคประชุม เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.      นางพานีย  หนานยา   

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง เปนประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียน 
บูชาพระรัตนตรัย กอนเปดประชุม  

นางพานีย  หนานยา         อานประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง เรื่อง เรียกประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ)     องคการบริหารสวนตำบลผาบอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2563         

ตามมติประชุมชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  สมัยแรก สมัยสามัญ สมัยท่ี 
1 ประจำป  พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี  13  กุมภาพันธ  2562 ไดกำหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2563 มีกำหนด  15 วัน เริ่มตั้งแต วันที่  1 – 
15  มิถุนายน  2563  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
ประกอบกับสภาองคการบริหาร สวนตำบลผาบอง จัดประชุม เพื่อพิจารณาราง
แผนพัฒนา หาป พ.ศ.2561 – 2565 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3)  ประชุมชี้แจงขอราชการ 
จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป 
พ.ศ. 2563   ตั ้งแตวันที ่ 1 – 15  มิถุนายน  2563    จึงประกาศใหทราบ
โดยท่ัวไป ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี  1  มิถุนายน  2563  เปนตนไป มีกำหนด  15  วัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางพานีย หนานยา    การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี  2  ประจำป พ.ศ. 2563 ครั้งนี้   สมาชิก
(ประธานสภาฯ)     สภาขอลากิจ จำนวน  3 คน (1) นางลออ ศรีพรม  ส.อบต.  หมูท่ี 4  
     (2) นายเดชณรงค อาภรณพงษกุล   ส.อบต. หมูท่ี 7  (3) นายสุโข  ธนเชษฐโชต 

ส.อบต. หมูท่ี 10   สมาชิกสภาลาปวย 1 คน คือนายพะจาตือ  ยอดคีรี ส.อบต. หมู
ที่  12 และ มาประชุม จำนวน  18 คน   จากสมาขิกสภาที่มีอยูทั้งหมด 22 คน  
ซ ึ ่ งถ ือว าครบองค ประช ุมสามารถดำเน ินการเป ดประช ุมได ตามระเบ ียบ
พระราชบัญญัติสภา ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา  56 การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเทามีอยูจึงจะเปนองคประชุม 

ท่ีประชุม    - รับทราบ 
    เรื่องท่ีนายกแจงใหทราบ 
    1.การดำเนินการปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยโปงกานเปนการช่ัวคราว 
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส   ขอแจงท่ีประชุมสภาเพ่ือรับทราบวาตอนนี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บาน 
นายก อบต.ผาบอง   หวยโปงกาน ดำเนินการปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยโปงกานเปนการชั่วคราว 
     เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนท่ีสะดวกมาเรียน เพียง 3 คน ซ่ึงเปนจำนวนท่ีนอยมายาก 

ตอการบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณ 
นายพรชัย  ยอดคีรี    ซึ่งปจจุบันนี้เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยโปงกาน มีเด็กที่พรอมมา
นักวิชาการศึกษา   เรียน จำนวน 3 คน ซ่ึงถือวาเปนจำนวนนอยมากเม่ือเทียบกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอ่ืน  
    ซ่ึงคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยโปงกาน มีมติขอใหองคการบริหารสวน 

ตำบลผาบองยังไมตองดำเนินการปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยโปงกานเปนการ
ถาวร แตขอใหดำเนินการปดการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนการชั่วคราว 
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ในปการศึกษา 2563 นี้กอน  เม่ือจำนวนเด็กเล็กในพ้ืนท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึนในจำนวน
ท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนขอใหทางองคการบริหารสวนตำบลผาบองเปด
การเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามปกติ แตหากระยะเวลาลวงเลย
ติดตอกันหลายปแลวจำนวนเด็กเล็กในพื้นที่ก็ไมมีจำนวนเพิ่มขึ้นเทาที่จะดำเนินการ
เปดการเรียนการสอนได องคการบริหารสวนตำบลผาบองคอยดำเนินการปดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยโปงกานเปนการถาวร  

ท่ีประชุม     รับทราบ 
    2. การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2563  ของจังหวัด 
                 แมฮองสอน 
นายอภิสิทธ  จันทรโอพาส   ดวยจังหวัดแมฮองสอน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
นายก อบต.     แมฮองสอน ไดดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2563 ของ 

จังหวัดแมฮองสอน พื้นที่ตำบลผาบอง คือ โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริม
แมน้ำปาย ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ำปายตามพระราชดำริ หมูที่ 5 ตำบลผาบอง  
อำเภอเม ือง จ ั งหว ัดแม ฮ  งอสอน  ความยาว 525 เมตร  งบประมาณ  
21,000,000.-บาท (ยี่สิบเอ็ดลานบาทถวน) 

ท่ีประชุม     - รับทราบ 
    3. การรับโอนมอบทรัพยสินท่ีเกิดจากงบประมาณของจังหวัดแมฮงอสอนและ 

    อำเภอเมืองแมฮงอสอน  จำนวน ท้ังส้ิน  11  รายการ 
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอภาส      ปจจุบันทางจังหวัดแมฮองสอนและอำเภอเมืองแมฮงอสอน มอบโอน 
นายก อบต.        ทรัพยสินใหกับองคการบิหารสวนตำบลผาบอง จำนวนท้ังสิ้น  11 รายการดังนี้ 

   1. โครงการปรับปรุงถนนสายชายแดน หมูท่ี 8 บานหวยเสื่อเฒา งบประมาณ 
        1,793,000.-บาท จากท่ีทำการปกครองอำเภอเมืองแมฮองสอน เม่ือ     
        ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
    2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10  บานหัวน้ำแมสะกึด 
         งบประมาณ  1,900,000.-บาท  จากท่ีทำการปกครองอำเภอเมือง           
         แมฮองสอน  เม่ือปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
    3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6  บานหวยโปงกาน   
        งบประมาณ  1,900,000.-บาท  จากท่ีทำการปกครองอำเภอเมือง 
        แมฮองสอน  เม่ือปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
    4. โครงการขุดลอกน้ำแมสะมาด  บานผาบอง  หมูท่ี 1  งบประมาณ  
       489,000  จากท่ีทำการปกครองอำเภอเมืองแมฮองสอน  เม่ือปงบประมาณ    
       พ.ศ. 2559 

                                             5. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลติคอนกรีต หมู 3 บานหวยเดื่อ  งบประมาณ   
        1,568,000.-บาท เม่ือปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
    6. โครงการกอสรางอาคารศูนยเรียนรูชุมชนบานผาบอง หมูท่ี 1  งบประมาณ 
         3,850,0000.-บาท จากท่ีทำการปกครองอำเภอเมืองแมฮองสอน  เม่ือ 
         ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
     7. โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพทางเลือกบอน้ำแรผาบอง  หมูท่ี 1 
          งบประมาณ  3,550,000  จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน  
          เม่ือปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
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    8. โครงการยกระดับและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรฯ (ปรับปรุงภูมิ  
        ทัศนและอาคารทาเรือประวัติศาสตรบานทาโปงแดง หมูท่ี 5  งบประมาณ  
        3,950,000.-บาท จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน เม่ือ  
        ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
    9. โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริสูชุมชนจังหวัดแมฮองสอน (กอสราง 
        สถานท่ีเคยเสด็จบานมอนตะแลง)หมูท่ี  11 งบประมาณ  440,625.-บาท 
        จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแมฮองสอน เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

         10. โครงการซอมแซมปรับปรุงสัญลักษณสถานท่ีซ่ึงเคยเสด็จพระราชดำเนิน 
          ศูนยหมอนไหม งบประมาณ  380,0000-บาท จากโยธาธิการและผังเมือง        
          จังหวัดแมฮองสอน เม่ือปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

                  11. โครงการขยายผลศุนยบริการและพัฒนาตามพระราชดำริกอสรางอาคาร 
สัญลักษณ แผนบันทึกขอความประวัติการเสด็จพระราชดำเนินพรอมงาน 
ภูมิทัศนโดยรอบ อางเก็บน้ำนากระจง  งบประมาณ  450,000.-บาท  
จากโยธาธิการและผังเมือง   จังหวัดแมฮองสอน  เม่ือปงบประมาณ  พ.ศ. 
2558 

ท่ีประชุม      - รับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นางพานีย  หนานยา   - รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง สมัย 
(ประธานสภาฯ)  สามัญ สมัยท่ี 1 พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  13  กุมภาพันธ  2563   หนา

แรกเปนรายชื่อของสมาชิกสภาผูเขาประชุม ขอใหสมาชิกสภาดูไป พรอมๆ กัน ชื่อ
ใครตกหลน บาง หากไมมีตอไป สมาชิกสภาทานใด เห็นวาขอความตรงไหนตกหลน
ขอใหเพ่ิมเติมได   

ท่ีประชุม  - มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี  1
ประจำป พ.ศ.2563  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  13 กุมภาพันธ 2563  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง ดวน  
- ไมมี –  

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง กระทูถาม  

- ไมมี -   
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เพ่ือทราบ  

- ไมมี -   
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     1.ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป(พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 
นางพานีย หนานยา    เรื่องขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561–2565)เพิ่มเติม
(ประธานสภาฯ)    ฉบับท่ี 3  ขอเชิญทางฝายบริหารชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอเพ่ิมเติม 

แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับท่ี 3  ตอสภาองคการบริหารสวน 
ตำบลผาบอง รับทราบเพ่ือพิจารณา 
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นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส   เรื่องขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561–2565) 
(นายก อบต.)     เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3  เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดมีความจำเปนท่ี 

จะตองเพ่ิมโครงการพัฒนาไวใน รางแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561–2565)เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 3  ซ่ึงไมไดบรรจุไวแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561 – 2561) รายละเอียด 
ตามท่ีไดจัดสงใหกับสมาชิกสภาไปแลว  ดังนั้นจึงมีความจำเปนจะตองดำเนินการขอ 
ความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3  

นายสันติ  ไชยวงค   เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
(หัวหนาสำนักปลัด)   อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 บัญญัติให อปท.มีอำนาจ 

หนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ภายใตการกำากับ ตรวจสอบ ดูแล 
ของหน วยงานร ัฐ  และผ  านการม ีส  วนร  วมของประชาชน และระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย วา ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.
2548 ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ขอ 10 องคการบริหารสวน
ตำบลผาบอง จึงไดทำรางแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
โดยไดบรรจุโครงการพัฒนาดังนี้ 
1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหยอมบานแมสวยอู หมูที่ 8     ตำบล
ผาบอง อำเภอเมืองแมฮองสอน จังวหัดแมฮอสอน งบประมาณ  1,950,000.-บาท 
ปรากฏในยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน 
2.โครงการคายพัฒนาทักษะชีว ิตเด็กและเยาวชนตำบลผาบอง  งบประมาณ 
20,000.-บาท ปรากฏในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสงเสริมการศึกษา 
3. โครงการเครือขายพัฒนาการศึกษาตำบลผาบอง  งบประมาณ 20,000.-บาท  
ปรากฏในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการสงเสริม
การศึกษา 
4. โครงการสงเสริม สืบสานอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีทองถิ ่น งบประมาณ 
20,000.-บาท  ปรากฏในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน 
5. โครงการสงเสริม สืบสานอนุรักษ  ศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น งบประมาณ 
20,000.-บาท  ปรากฏในยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน 

นางพานีย  หนานยา    ทางคณะผูบริหารไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอความเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ)  รางแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 ใหสมาชิกสภาไดรับ 

ทราบเพ่ือพิจารณาแลว สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการใหความเห็นชอบราง      
 แผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  18  ทาน สภาองคการ 
บริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป  
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3   ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    18 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
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      - ลาประชุม     4 เสียง  คือ 
      1.นางลออ  ศรีพรม   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นายเดชณรงค อาภรณพงษกุล   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง  
                                                                                                                                หมูท่ี  7 
      3.นายสุโข ธนเชษฐโชต   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  10 
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     - เสียง   
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
(ประธานสภาฯ)    ความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี  3   
 
     2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาสวงน 

แหงชาติ ท่ีตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
นางพานีย  หนายยา    เรื่องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮองสอนขอใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปา
(ประธานสภาฯ)    สวงนแหงชาติ ท่ีตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ดูเอกสารรายละเอียด 
    การขอใชพ้ืนท่ีแลว พ้ืนท่ีดังกลาวท่ีขอใชอยูในเขตตำบลผาบอง  จึงอยากใหทาง 

องคการบริหารสวนตำบลผาบอง สงเรื่องคืน    สำนักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัด 
แมฮงอสอน ทบทวนพ้ืนท่ีดังกลาววาไมอยูในพ้ืนท่ีตำบลผาบอง 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบใหให องคการบริหารสวนตำบลผาบอง สงเรื่อง
ดังกลาวคืน สำนักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดแมฮงอสอน วาพ้ืนท่ีดังกลาววาไมอยู
ในพ้ืนท่ีตำบลผาบอง    

  
    3. การขอจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด 

แมฮองสอน  ใหหมูบานแมสวยอู เปนหมูบานใหมตามพระราชบัญญัติ่ลักษณะ 
ปกครองทองท่ี 

นางพานีย หนานยา    การขอจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด 
(ประธานสภาฯ)    แมฮองสอน  ใหหมูบานแมสวยอู เปนหมูบานใหมตามพระราชบัญญัติ่ลักษณะ  

ปกครองทองท่ี  ขอใหทางปลัดอำเภอเมืองแมฮองสอน ชี้แจงตอสภารับทราบเพ่ือ 
พิจารณาตอไป 

นายสรชัช  สอนออน   สวัสดี  ทานประธานสภา  สมาชิกสภา และคณะผูบริหาร องคการบริหาร
ปลัดอำเภอ    สวนตำบลผาบอง ท่ีเคารพทุกทาน  เรื่องการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอัน 
     เนื่องมาจากพระราชพระราชดำริ จังหวัดแมฮองสอน  ใหหมูบานแมสวยอู เปน 

หมูบานใหมตามพระราชบัญญัติ่ลักษณะ ปกครองทองท่ี  ซ่ึงตามหลักเกณฑการ 
จัดตั้งหมูบาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม  2539  การจัดตั้ง
หมูบาน มี 2 กรณี คือ   
(1)กรณีเปนหมูบานชุมชนหนาแนน  เปนชุมชนที่มีราษฎรไมนอยกวา  1,200  
คน หรือจำนวนบานไมนอยกวา  240 หลัง  เม่ือแยกหมูบานใหมแลว  หมูบานตอง
มีราษฎรไมนอยกวา  600  คน  หรือจำนวนบานไมนอยกวา  120 บาน   ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมูบาน  สภาตำบลหรือองคการบริหารสวน
ตำบล และท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการประจำอำเภอ 
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(2) กรณีเปนชุมชนหางไกล เปนชุมชนที่มีราษฎรไมนอยกวา  600  คน  หรือ
จำนวนบานไมนอยกวา  120  บาน  เม่ือแยกหมูบานไปแลว  หมูบานตองมีราษฎร
ไมนอยกวา  200  คน  หรือมีจำนวนบานไมนอยกวา  40 บาน  ชุมชนมใหมหาง
จากหมู บ านเด ิมไม น อยกว า  6  กิโลเมตร   ตองไดร ับความเห ็นชอบจาก
คณะกรรมการหมูบาน  สภาตำบลหรือองคการบริหารสวนตำบล และที่ประชุม
หัวหนาสวนราชการประจำอำเภอ 
 ในสวนของหมูบานแมสวยอู  ตรงตามหลักเกณฑการจัดตตั้งหมูบาน กรณีท่ี 
2 เปนหมูบานหางไกล  ขอมูลบานแมสวยอู หมูที่ 8 ตำบลผาบอง  อำเภอเมือง
แมฮองสอน  ณ วันที่ 18  พฤษภาคม  2563  ประชากร  1,049  คน  จำนวน
หลังคาเรือน  160 หลังคาเรือน  บานแมสวยอู เปนพื้นที่ปาสงวน  ดังนั้นจึงขอท่ี
ประชุมใหการพิจารณาเห็นควรจัดตั้งหมูบานหรือไม 

นางพานีย  หนานยา    เรื่องการขอจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด 
ประธานสภฯ    แมฮองสอน  ใหหมูบานแมสวยอู เปนหมูบานใหมตามพระราชบัญญัติ่ลักษณะ  

ปกครองทองท่ี ทางปลัดอำเภอ ไดมาชี้แจงหลักเกณฑการจัดตั้งหมูบานใหสมาชิก
สภารับทราบเพ่ือพิจารณาแลว  ดังนั้นจึงขอมติท่ีประชุมตอไป 

     สมาชิกสภาทานเห็นชอบในการการขอจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอัน 
เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแมฮองสอน  ใหหมูบานแมสวยอู เปนหมูบาน 
ใหมตามพระราชบัญญัติ่ลักษณะ ปกครองทองท่ี ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  18  ทาน สภาองคการ 
บริหารสวนตำบลผาบอง    มีมติเห็นชอบในการขอจัดตั้งหมูบานยามชายแดน อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแมฮองสอน  ใหหมูบานแมสวยอู เปนหมูบานใหม
ตามพระราชบัญญัติ่ลักษณะ ปกครองทองท่ี  ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    18 เสียง 

     - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
    - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
      - ลาประชุม     4 เสียง  คือ 

  1.นางลออ  ศรีพรม   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
       2.นายเดชณรงค อาภรณพงษกุล   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง  
                                                                                                                                หมูท่ี  7 
      3.นายสุโข ธนเชษฐโชต   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  10 
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     - เสียง        
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบการขอจัดตั้ง
ประธานสภาฯ    หมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแมฮองสอน     ใหหมูบาน  
                                          แมสวยอู เปนหมูบานใหมตามพระราชบัญญัติ่ลักษณะ ปกครองทองท่ี ได 
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    4.ขอยกเลิกการจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการ 
        ศึกษาและออกแบบพัฒนาบอน้ำพุรอน จำนวน  490,000.-บาท  ตามท่ี 

    ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  สมัยสามัญสมัยท่ี 4 ประจำป   
    พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  11  ธันวาคม  2561 

นางพานีย  หนานยา     เรื่องขอยกเลิกการจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.
ประธานสภาฯ        2562 ตามโครงการ ศึกษาและออกแบบพัฒนาบอน้ำพุรอน จำนวน   

490,000.-บาท  ตามท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  สมัย
สามัญสมัยท่ี 4 ประจำป  พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  11  ธันวาคม  2561 
ชอเชญิทางฝายบริหารชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอยกการจายขาด
ตามโครงการดังกลาว 

นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส    เนื่องจากโครงการ ศึกษาและออกแบบพัฒนาบอน้ำพุรอน 
นายก อบต.       ไดมีการดำเนินการจัดหาบริษัทหางราน ดำเนินการตามโครงการดังกลาวตาม 

ระเบียบพัสดุแลว 2 ครั้งาแลว แตไมมีผูประกอบการมาเสนอราคา  จึงไมสามารถ
ดำเนินการตอไปได  ดังนั้นจึงขอยกเลิกการจายขาดโครงการศึกษาและออกแบบ
บอน้ำพุรอนผาบอง 

นายวิชัย กิตติศิริพันธ    ซ่ึงตามระเบียบการจายขาดเงินสะสมถาไมไดดำเนินการภายใน 
ส.อบต. หมูท่ี 10                 ระยะเวลาท่ีกำหนดถึงวางบประมาณโครงการนั้นตกพับไป ไมจำเปนตองมาขอ 

     ยกเลิกตอสภา 
นางพานีย หนานยา     สมาชิกทานใด มีอะไรจะอภิปรายเก่ียวกับการขอยกเลิกการจาย 
ประธานสภาฯ          จายขาดตามโครงการ ศึกษาและออกแบบพัฒนาบอน้ำพุรอน จำนวน   
           490,000.-บาท  เชิญได หากไมมีขอมติในการขอยกเลิกการจายขาดเงิน 

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการศึกษาและออกแบบพัฒนา
บอน้ำพุรอน จำนวน  490,000.-บาท   

       สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการขอยกเลิกการจายขาดเงิน 
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการศึกษาและออกแบบพัฒนา
บอน้ำพุรอน จำนวน  490,000.-บาท ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม      มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  18  ทาน สภา 
                                               องคการบริหารสวนตำบลผาบอง    มีมติเห็นชอบในการขอยกเลิกการจายขาด 

เงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการศึกษาและออกแบบ    
พัฒนาบอน้ำพุรอน จำนวน  490,000.-บาท ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    18 เสียง 

      - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
     - งดออกเสียง    - เสียง   
      - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
       - ลาประชุม     4 เสียง  คือ 

  1.นางลออ  ศรีพรม   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
                                            2.นายเดชณรงค อาภรณพงษกุล   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง  
                                                                                                                                หมูท่ี  7 
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      3.นายสุโข ธนเชษฐโชต   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  10 
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     - เสียง        
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นในการขอยกเลิก
ประธานสภาฯ    การจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการศึกษาและ 

ออกแบบพัฒนาบอน้ำพุรอน จำนวน  490,000.-บาท ได 
5. ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามโครงการ 
ศาตรพระราชาเพ่ือพัฒนาอยางย่ังยืนตามหลักเศษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดหา
เครื่องสับยอยตนพืชสำหรับอาหารสัตวเล้ียง จำนวน  1 เครื่อง งบประมาณ  
47,000.-บาท 

นางพานีย  หนานยา    เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตาม
ประธานสภาฯ   โครงการ ศาตรพระราชาเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักเศษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 

จัดหาเครื่องสับยอยตนพืชสำหรับอาหารสัตวเลี้ยง จำนวน  1 เครื่อง งบประมาณ  
47,000.-บาท ขอเชิญผูบริหารชี้แจงเหตุผลและความเปนที่จะดำเนินการตาม
โครงการดังกลาวใหสมาชิกสภารับทราบเพ่ือพิจารณาตอไป 

นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส   เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดมีโครงการโครงการ ศาตร
นายก อบต.    พระราชาเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักเศษฐกิจพอเพียง    กิจกรรมจัดหาเครื่อง 

สับยอยตนพืชสำหรับอาหารสัตวเลี้ยง จำนวน  1 เครื่อง งบประมาณ  47,000.-
บาท ดานการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร หมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑการเกษตร  ซ่ึงไมไดตั้งจายไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงมีความ
จำเปนตองขออนุมัติจายขาดประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ
สภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ครั้งนี้ 

นายสันติ ไชยวงค   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน  การ
หัวหนาสำนักปลัดฯ   ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2548 ขอ 89  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได   โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
(1) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เปนเพิ่มพูนรายได 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอน 

(2) ของประชาชน  ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 (3) ไดสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคปกครองสวนทองถ่ินแตละ 
       ประเภทตามระเบียบแลว 

   (4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง 
           ดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ไมเกินหนึ่งปถัดไป หาก 

      ไมดำเนินการในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะ 

      จาย คาใชจายประจำและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใชจายเงิน 
      สะสมใหคำนึงฐานะ การคลัง  และเสถียรภาพในระยะยาว  

ถาหากวาวันนี้ไดมีการอนุมัติเราสามารถดำเนินการไดภายใน 1 ป นับตับ 
                                               แตวันท่ีไดรับอนุมัติ จะดำเนินการในชวงเวลาท่ีเหมาะสมก็ได 
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นางพานีย หนานยา     สมาชิกสภาทานใด มีอะไรจะอภิปรายเก่ียวกับการ ขออนุมัติจาย
ประธานสภาฯ    ขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามโครงการ ศาตรพระราชาเพ่ือ 

พัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักเศษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดหาเครื่องสับยอยตนพืช
สำหรับอาหารสัตวเลี้ยง จำนวน  1 เครื่อง งบประมาณ  47,000.-บาท ดานการ
เศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑการเกษตร  เชิญได    หากไมมีขอมติท่ีประชุม
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

       สมาชิกสภาทานใด เห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามโครงการ ศาตรพระราชาเพ่ือพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามหลักเศษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดหาเครื่องสับยอยตนพืชสำหรับอาหาร
สัตวเลี้ยง จำนวน  1 เครื่อง งบประมาณ  47,000.-บาท ขอใหยกมือข้ึน     

มติท่ีประชุม      มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  18  ทาน สภา 
                                          องคการบริหารสวนตำบลผาบอง    มีมติเห็นเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาด 

เงินสะสมประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามโครงการ ศาตรพระราชาเพ่ือ
พัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักเศษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดหาเครื่องสับยอยตนพืช
สำหรับอาหารสัตวเลี้ยง จำนวน  1 เครื่อง งบประมาณ  47,000.-บาท ดานการ
เศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  ประเภทครุภัณฑการเกษตร   ได โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ    18 เสียง 
      - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
     - งดออกเสียง    2 เสียง   
    1.นายอุทัย  ประภาวสิทธ  สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี   1 

 2.นายวิชัย กิตติศิริพันธ   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  10  
      - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
       - ลาประชุม     4 เสียง  คือ 

  1.นางลออ  ศรีพรม   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      2.นายเดชณรงค อาภรณพงษกุล   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง  
                                                                                                                                หมูท่ี  7 
      3.นายสุโข ธนเชษฐโชต   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  10 
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     - เสียง        
นางพานีย หนานยา      สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบในการขอ
ประธาจสภาฯ    อนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามโครงการ ศาตร 

พระราชาเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักเศษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดหาเครื่องสับ
ยอยตนพืชสำหรับอาหารสัตวเลี้ยงจำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ47,000.-บาท  ได 
6.ขอความเห็นชอบโครงการภายใตแผนงานโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมตาม พรก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา 
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563  จำนวน  5  โครงการ 
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาปุ  หมูท่ี 2  ตำบลผาบอง   จุด     
    พิกัด N 2126053  E 0391909  งบประมาณ  371,000.-บาท 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาปุ  หมูท่ี 2  ตำบลผาบอง   

จุดพิกัด N 2125470  E 0391855  งบประมาณ  356,000.-บาท 
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3. โครงการจัดหาเครื่องหีบออย 3  เครื่อง    งบประมาณ  330,000.-บาท 
4. โครงการยกระดับการทองเท่ียวชุมชนตำบลผาบองสูการทองเท่ียวคุณภาพ 

      งบประมาณ  12,400,867.-บาท 
 โครงการพัฒนาตนแบบและสาธิตการเรียนรูพลังงานความรอนและไฟฟา  
ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ บานปาปุ  งบประมาณ  
22,777,161.-บาท 
 

นางพานีย หนายยา    เรื่องขอความเห็นชอบโครงการภายใตแผนงานโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประธานสภาฯ     ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมตาม พรก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไข 

ปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการ
ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ขอเชิญนายก ชี้แจงตอท่ี
ประชุมสภารับทราบเพ่ือพิจารณาตอไป 

นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส   ดวยองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ไดมีโครงการภายใตแผนงานโครงการ
นายก อบต.    ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมตาม พรก. ใหอำนาจกระทรวงการคลัง 

กูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ท่ีจะตองขอ
อนุมัติตอสภา เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตอไป  จำนวน 5 โครงการนี้    
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาปุ  หมูท่ี 2  ตำบลผาบอง   จุด   
   พิกัด N 2126053  E 0391909  งบประมาณ  371,000.-บาท 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาปุ  หมูท่ี 2  ตำบลผาบอง   จุด 
    พิกัด   N 2125470  E 0391855  งบประมาณ  356,000.-บาท 

       3. โครงการจัดหาเครื่องหีบออย 3  เครื่อง    งบประมาณ  330,000.-บาท 
      4. โครงการยกระดับการทองเท่ียวชุมชนตำบลผาบองสูการทองเท่ียวคุณภาพ 

      งบประมาณ  12,400,867.-บาท 
       5. โครงการพัฒนาตนแบบและสาธิตการเรียนรูพลังงานความรอนและไฟฟา 
          ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ บานปาปุ งบประมาณ  22,777,161.- 
นางพานีย  หนานยา   นายก ไดแจงเหตุผลและความจำเปนตอสมาชิกสภารับทราบเพ่ือพิจารณา
ประธานสภาฯ    แลว จึงขอมติท่ีประชุมใหการพิจารณาตอไป 
      สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบโครงการภายใตแผนงานโครงการท่ีมีตถุประสงค 

เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมตาม พรก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไข 
     ปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการ 

ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จำนวน 5 โครงการ ขอให
ยกมือข้ึน 

 
มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  18  ทาน สภา 
                                          องคการบริหารสวนตำบลผาบอง    มีมติเห็นเห็นชอบโครงการภายใตแผนงาน 

โครงการท่ีมีตถุประสงคเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมตาม พรก. ใหอำนาจ 
กระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ี 
ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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จำนวน  5  โครงการได ดังนี้ 
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาปุ  หมูท่ี 2  ตำบลผาบอง   จุด   
   พิกัด N 2126053  E 0391909  งบประมาณ  371,000.-บาท 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาปุ  หมูท่ี 2  ตำบลผาบอง   จุด 
    พิกัด   N 2125470  E 0391855  งบประมาณ  356,000.-บาท 

       3. โครงการจัดหาเครื่องหีบออย 3  เครื่อง    งบประมาณ  330,000.-บาท 
      4. โครงการยกระดับการทองเท่ียวชุมชนตำบลผาบองสูการทองเท่ียวคุณภาพ 

      งบประมาณ  12,400,867.-บาท 
       5. โครงการพัฒนาตนแบบและสาธิตการเรียนรูพลังงานความรอนและไฟฟา 
          ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ บานปาปุ งบประมาณ  22,777,161. 
.-      โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 

- เห็นชอบ             18 เสียง 
      - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
     - งดออกเสียง    - เสียง   
     - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
       - ลาประชุม     4 เสียง  คือ 

  1.นางลออ  ศรีพรม   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  1 
      2.นายเดชณรงค อาภรณพงษกุล   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง  
                                                                                                                                หมูท่ี  7 
      3.นายสุโข ธนเชษฐโชต   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  10 
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     - เสียง     
นางพานีย  หนานยา   สรุปแลวสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  มีมติเห็นชอบโครงการ
ประธานสภาฯ    ภายใตแผนงานโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมตาม พรก. ให 

อำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ.2563 ท่ีจะตองขออนุมัติตอสภา เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป  จำนวน 5 โครงการนี้    
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาปุ  หมูท่ี 2  ตำบลผาบอง   จุด   
   พิกัด N 2126053  E 0391909  งบประมาณ  371,000.-บาท 
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาปุ  หมูท่ี 2  ตำบลผาบอง   จุด 
    พิกัด   N 2125470  E 0391855  งบประมาณ  356,000.-บาท 

       3. โครงการจัดหาเครื่องหีบออย 3  เครื่อง    งบประมาณ  330,000.-บาท 
      4. โครงการยกระดับการทองเท่ียวชุมชนตำบลผาบองสูการทองเท่ียวคุณภาพ 

      งบประมาณ  12,400,867.-บาท 
       5. โครงการพัฒนาตนแบบและสาธิตการเรียนรูพลังงานความรอนและไฟฟา 
          ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ บานปาปุ งบประมาณ  22,777,161.- 
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    7. โอนต้ังจายรายการใหม  งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2563 
นางพานีย หนานยา   ขอเชิญนายก ชี้แจงรายละเอียดการโอนตั้งจายรายการใหม งบประมาณ 
ประธานสภาฯ    รายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส   เนื่องดวยองคการบริหารสวนตำบลผาบอง มีความจำเปนจะตองโอนตั้งจาย 
นายก อบต.    รายการใหม เนื่องจากไมไดตั้งจายไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ .2563  จำนวน  4  รายการดังนี้ 
1. แผงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน หมาดรายจายครุภัณฑ

เกษตร  โครงการจัดซื ้อเครื ่องสูบน้ำเครื ่องยนตดีเซล  งบประมาณอนุมัติ  
126,800.-บาท  งบประมาณกอนโอน  126,800.-บาท   โอนลด 63,400.-
บาท งบประมาณหลังโอน 63,400.-บาท มีความจำเปนตองโอนลด เพื่อโอน
เพ่ิมจัดซ้ือโตะพับ  เครื่องสูบน้ำ และเครื่องปมน้ำ 

2. แผงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารงานทั ่วไป  งบลงทุน หมาดรายจาย 
ครุภัณฑสำนักงาน โครงการโตะพับหนาเหล็ก เหล็กหนา 0.8 มิล  กวาง 75 
เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร  ตัวละ  3,100.-บาท 8 ตัว งบประมาณกอน
โอน  0  บาท  โอนเพ่ิม  24,800.-บาท  งบประมาณหลังโอน  24,800.-บาท  
เนื่องจากมีความจำเปนจะตองใชในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลผา
บอง และไมตั ้งจายไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมษณ  
พ.ศ. 2563 

3. แผงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน หมาดรายจายครุภัณฑ 
เกษตร โครงการจัดซื ้อเครื ่องสูบน้ำ ขนาด 2 นิ ้ว  พรอมอุปกรณสวนควบ  
จำนวน  1  เครื่อง  งบประมาณ กอนโอน  0  บาท  โอนเพิ่ม 15,000.-บาท 
งบประมาณหลังโอน  15,000.-บาท เนื่องจากไมไดตั้งจายไวในขอบัญบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 

4. แผงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน หมาดรายจายครุภัณฑ 
เกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องปมน้ำหอยโขงไฟฟา ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน  2 
เครื่อง เครื่องละ  11,000.-บาท  งบประมาณกอนโอน 0 .-บาท  โอนเพ่ิม  
22,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  22,000.-บาท  เนื่องจากไมไดตั้งจาย
ไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป  พ.ศ. 2563  และมีความจำเปน
จะตองใชในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

นางพานีย หนานยา    นายก ไดอภิปรายรายละเอียดการตั้งจายรายใหมปงบประมาณ 
ประธานสภาฯ         พ.ศ. 2563 ใหสมาชิกสภารับทราบเพ่ือพิจารณาแลว 
      ในลำดับตอไปขอมติท่ีประชุมสภาพิจาณาใหความเห็นชอบการตั้ง 

     จายรายใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  4  รายการดังนี้ 
1. แผงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน หมาดรายจายครุภัณฑ

เกษตร  โครงการจัดซื ้อเครื ่องสูบน้ำเครื ่องยนตดีเซล  งบประมาณอนุมัติ  
126,800.-บาท  งบประมาณกอนโอน  126,800.-บาท   โอนลด 63,400.-
บาท งบประมาณหลังโอน 63,400.-บาท มีความจำเปนตองโอนลด เพื่อโอน
เพ่ิมจัดซ้ือโตะพับ  เครื่องสูบน้ำ และเครื่องปมน้ำ 
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2. แผงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารงานทั ่วไป  งบลงทุน หมาดรายจาย 
ครุภัณฑสำนักงาน โครงการโตะพับหนาเหล็ก เหล็กหนา 0.8 มิล  กวาง 75 
เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร  ตัวละ  3,100.-บาท 8 ตัว งบประมาณกอน
โอน  0  บาท  โอนเพ่ิม  24,800.-บาท  งบประมาณหลังโอน  24,800.-บาท  
เนื่องจากมีความจำเปนจะตองใชในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลผา
บอง และไมตั ้งจายไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมษณ  
พ.ศ. 2563 

3. แผงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน หมาดรายจายครุภัณฑ 
เกษตร โครงการจัดซื ้อเครื ่องสูบน้ำ ขนาด 2 นิ้ว  พรอมอุปกรณสวนควบ  
จำนวน  1  เครื่อง  งบประมาณ กอนโอน  0  บาท  โอนเพิ่ม 15,000.-บาท 
งบประมาณหลังโอน  15,000.-บาท เนื่องจากไมไดตั้งจายไวในขอบัญบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 

4. แผงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน หมาดรายจายครุภัณฑ 
เกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องปมน้ำหอยโขงไฟฟา ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน  2 
เครื่อง เครื่องละ  11,000.-บาท  งบประมาณกอนโอน  22,000.-บาท  โอน
เพิ่ม  0  บาท  งบประมาณหลังโอน  22,000.-บาท  เนื่องจากไมไดตั้งจายไว
ในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป  พ.ศ. 2563  และมีความจำเปน
จะตองใชในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน  18  ทาน สภาองคการ 
      บริหารสวนตำบลผาบอง มีมติเห็นเห็นชอบ การตั้งจายรายใหมปงบประมาณ พ.ศ.  

2563 จำนวน  4  รายการดังนี้ 
1. แผงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน หมาดรายจายครุภัณฑ

เกษตร  โครงการจัดซื ้อเครื ่องสูบน้ำเครื ่องยนตดีเซล  งบประมาณอนุมัติ  
126,800.-บาท  งบประมาณกอนโอน  126,800.-บาท   โอนลด 63,400.-
บาท งบประมาณหลังโอน 63,400.-บาท มีความจำเปนตองโอนลด เพื่อโอน
เพ่ิมจัดซ้ือโตะพับ  เครื่องสูบน้ำ และเครื่องปมน้ำ 

2. แผงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารงานทั ่วไป  งบลงทุน หมาดรายจาย 
ครุภัณฑสำนักงาน โครงการโตะพับหนาเหล็ก เหล็กหนา 0.8 มิล  กวาง 75 
เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร  ตัวละ  3,100.-บาท 8 ตัว งบประมาณกอน
โอน  0  บาท  โอนเพ่ิม  24,800.-บาท  งบประมาณหลังโอน  24,800.-บาท  
เนื่องจากมีความจำเปนจะตองใชในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลผา
บอง และไมตั ้งจายไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมษณ  
พ.ศ. 2563 

3. แผงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน หมาดรายจายครุภัณฑ 
เกษตร โครงการจัดซื ้อเครื ่องสูบน้ำ ขนาด 2 นิ ้ว  พรอมอุปกรณสวนควบ  
จำนวน  1  เครื่อง  งบประมาณ กอนโอน  0  บาท  โอนเพิ่ม 15,000.-บาท 
งบประมาณหลังโอน  15,000.-บาท เนื่องจากไมไดต้ังจายไวในขอบัญบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 
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4. แผงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน หมาดรายจายครุภัณฑ 
เกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องปมน้ำหอยโขงไฟฟา ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน  2 
เครื่อง เครื่องละ  11,000.-บาท  งบประมาณกอนโอน  22,000.-บาท  โอน
เพิ่ม  0  บาท  งบประมาณหลังโอน  22,000.-บาท  เนื่องจากไมไดตั้งจายไว
ในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป  พ.ศ. 2563  และมีความจำเปน
จะตองใชในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

      โดยมี คะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นชอบ    18 เสียง 

      - ไมเห็นชอบ    - เสียง   
     - งดออกเสียง    - เสียง   
      - ไมอยูในท่ีประชุม   -  เสียง 
       - ลาประชุม     4 เสียง  คือ 

  1.นางลออ  ศรีพรม   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  1 
      2.นายเดชณรงค อาภรณพงษกุล   สมาชิกสภาองคการบิรหารสวนตำบลผาบอง  
                                                                                                                                  หมูท่ี  7 
      3.นายสุโข ธนเชษฐโชต   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  10 
        4.นายพะจาตือ  ยอดคีรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  12 
    - ขาดประชุม     - เสียง     
    8. ขอความเห็นชอบแนวทางแกไขขยะดอยหิงลนบอและระบบน้ำเสีย 
นางพานีย หนานยา   เรื่องขอความเห็นชอบแนวทางแกไขขยะดอยหิงลนบอและระบบน้ำเสีย 
ประธานสภาฯ    นั้นขอใหทางสมาชิกสภาเสนอแนวทางทางแกไขขยะดอยหิงลนบอและระบบน้ำเสีย 
    รวมกัน 
นายวิชัย  กิตติศิริพันธ    บอขยะดอยหิงไดมีการประชุมคุยกันรวมกันกับเทศบาลเมือง มาหลาย 
ส.อบต. หมูท่ี 10   ครั้ง แลววาบอขยะตรงนั้นมีผลกระทบอยางไร ซ่ึงมีวิธีการของเขาก็มีการฝงกลบนาย
อภิสิทธิ์  จันทรโอพาส   เรื่องแนวทางการแกไขขยะดอยหิงลนบอและระบบน้ำเสียนั้นตอนนี้ บริเวณ 
นายก อบต. บอขยะมีขยะลน มีน้ำเสียไหลลงสูแมน้ำ ทำใหเปนอันตรายตอผูคนที่อยูใกลบริเวณ

ดอยหิง 
ท่ีประชุม  มีมติใหองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ทำหนังสือถึง เทศบาลเมือง

แมฮองสอน ดำเนินการแกไขปญหาบอขยะลนระบบน้ำเสียไหลลงสูแมน้ำ โดยการ
ฝงกลบ 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ 
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  2  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

       (ลงชื่อ)                                     ผูตรวจรายงานการประชมุ         

                                                         (นายสำราญ  ขอสุข)    
                                                                   กรรมการตรวจรายงานประชุม 

ฃ 

 
 

  (ลงชื่อ)                                     ผูตรวจรายงานการประชมุ         

                                                       (นางกรรณิการ  วุทธานนท)    
                                                                   กรรมการตรวจรายงานประชุม 

 
                                    

(ลงชื่อ)                                      ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางศศิกานต  เทิดพนาสันต) 
                                                      กรรมการตรวจรายงานประชุม 

 

 

                                             (ลงชื่อ)                                          ผูรับรองรายงานการ 

                                                         (นางพานีย  หนานยา) 
                                            ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 
 
 

 
 
   

     
  


