
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี  1 ประจำป 2563 

วันอังคาร ท่ี 11 สิงหาคม 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 นางสาวมัตติกา  เชาวเลขา สมาชิก อบต. หมูท่ี  1 มัตติกา  เชาวเลขา 
5 นายอุทัย  ประภาวสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมูท่ี  1 อุทัย  ประภาวสิทธิ์ 
6 นางสายใจ  กันทใจ สมาชิก อบต. หมูท่ี  2 สายใจ  กันทใจ 
7 นายอำพล  อุนใจ สมาชิก อบต. หมูท่ี  3 อำพล  อุนใจ 
8 นายแง  ไพรเติมแตง สมาชิก อบต. หมูท่ี  3 แง  ไพรเติมแตง 
9 นางลออ ศรีพรม สมาชิก อบต. หมูท่ี  4 ลออ ศรีพรม 

10 นายสำราญ ขอสุข สมาชิก อบต. หมูท่ี  5 สำราญ ขอสุข 
11 นายวัฒนา  คีรีธนากร สมาชิก อบต. หมูท่ี  6 วัฒนา  คีรีธนากร 
12 นายอภิสิทธิ์  คำนุง สมาชิก อบต. หมูท่ี  7 อภิสิทธิ์  คำนุง 

13 นายเดชณรงค  อาภรณพงษกุล สมาชิก อบต. หมูท่ี  7 เดชณรงค  อาภรณพงษกุล 
14 นายทองคำ  ฟูเกียรติธนชัย สมาชิก อบต. หมูท่ี  8 ทองคำ  ฟูเกียรติธนชัย 
15 นายสมชาย  ตยาดีทาน สมาชิก อบต. หมูท่ี  8 สมชาย  ตยาดีทาน 
16 นางศศิกานต  เทิดพนาสันต สมาชิก อบต. หมูท่ี  9 ศศิกานต  เทิดพนาสันต 
17 นายวิชัย กิติศิริพันธ สมาชิก อบต. หมูท่ี  10 วิชัย กิติศิริพันธ 
18 นายสุโข  ธนเชษฐโชต ิ สมาชิก อบต. หมูท่ี  10 สุโข  ธนเชษฐโชต ิ
19 นางกรรณิการ  วุทธานนท สมาชิก อบต. หมูท่ี  11 กรรณิการ  วุทธานนท 
20 นายพะจาตือ ยอดคีรี สมาชิก อบต. หมูท่ี  12 พะจาตือ ยอดคีรี 

รายช่ือผูไมมาประชุม 

ท่ี ช่ือ   -    สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
1. นายทนง   บัญทิตเทอดสกุล สมาชิก อบต. หมูท่ี  6 ลากิจ 
2. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม สมาชิก อบตง หมูท่ี  9 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 นายสันติ  ไชยวงค หัวหนาสำนักปลัด สันติ  ไชยวงค 
5 นางสุปราณี  สิงขา ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหฯ สุปราณี  สิงขา 
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ครบองคประชุม เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  นางพานีย  หนายา  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบลผาบองปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียน บูชาพระ
รัตนตรัย กอนเปดประชุม  

นางพานีย  หนานยา   -อานประกาศสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการ
(ประธานฯ)  บริหารสวนตำบลผาบอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ.2563 ตั้งแตวันท่ี 1 – 15   

สิงหาคม 2563 ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  สมัยแรก สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ  2563 ไดกำหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ.  2563 มีกำหนด  15 วัน เริ่มตั้งแต วันที่  1 – 15  
สิงหาคม 2563   เพื่อใหเปนไปตามประกาศองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ประกอบกับ
สภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง จัดประชุม เพ่ือประชุมชี้แจงขอราชการ และการจัดทำ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564  จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลผาบอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป พ.ศ. 2563   ตั้งแตวันท่ี 1 – 15  สิงหาคม  
2563  เวลา  10.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
ตำบลผาบอง  อำเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้ตั้งแต
วันท่ี  29  กรกฎาคม  2563  เปนตนไป มีกำหนด  15  วัน 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
นางพานีย  หนานยา   เรื่องแจงใหทราบวันนี้มี 1 เรื่อง คือ การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3  ประจำป 
(ประธานสภาฯ )   พ.ศ.2563   ครั้งท่ี 1     มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  ขอลากิจ จำนวน   

2 คน  คือ   (1) นายทะนง บัณฑิตยเทอดสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
หมูท่ี 6   (2) นายชัยยศ  ไพรแสอุดม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   
ส.อบต. หมูท่ี 9   มาประชุม จำนวน  20 คน   จากสมาขิกสภาท่ีมีอยูท้ังหมด 22 คน  ซ่ึง 
ถือวาครบองคประชุมสามารถดำเนินการเปดประชุมไดตามระเบียบพระราชบัญญัติสภา  
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
มาตรา  56 การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตำบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเทาท่ีมีอยู
จึงจะเปนองคประชมุ 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
   เรื่องท่ีนายกแจงใหทราบ 
นายพานีย หนานยา   ลำดับตอไปเปนเรื่องท่ีนายกแจงใหทราบ เชิญทานนายก  
ประธานสภา ฯ 
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส  ขอแจงเรื่องโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนซ่ึงตอนนี้ทาง กฟผ. 
นายก อบต.  จะดำเนินการรวมกับองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ลำดับตอไปเชิญ ทาง กฟผ. แนะนำ 
   โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนใหกับสมาชิกสภารับทราบตอไป 
นางมนทิพย  ชุติดำรง   กอนอ่ืนขอสวัสดีทานประธานสภา สมาชิสภา และคณะผูบริหารทุกทานท่ีเคารพ 
(กฟผ.)          ทุกทาน  สำหรับการไฟฟาฝายผลิต ยังอยูในพ้ืนท่ีและปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ ชวงโควิด 
   จะไมคอยไดมีกิจกรรมรวมกันกับองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  สำหรับความเปนมาของ 
   โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนเชิญทางคุณชูชีพ  
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นายชูชีพ กาญจนสูตร   ตามท่ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดำรัสเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เม่ือ 
(กฟผ.)    วันท่ี 4 ธันวาคม 2540 ความวา “…สิ่งสำคัญคือเราพออยูพอกิน อุมชูตัวเราไดใหมีความ 

พอเพียงแกตัวเอง พึ่งตนเองได หมายความวาใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน มี
ความเปนอยูอยางประมาณตน มีกินมีใชตามอัตภาพ แลวท่ีเหลือจึงจะขายเปนรายไดตอไป.” 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องนี้ โดยรับพระ
ราชเสาวนียจาก สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือครั้งท่ีประทับแรม ณ เข่ือนสิริน
ธร อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2541 มาดำเนินการจัดตั้ง “โครงการ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ขึ้นอยางไมเปนทางการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 ซ่ึง
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากศูนยอำนวยการประสานงานเพ่ือความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ีปา
ดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. อุบลราชธานี เปนผูถายทอดความรู และเทคนิค
วิธีการนำจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใชทางดานการเกษตร   การเลี้ยงสัตวน้ำ และ
ปศุสัตว ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ กฟผ.ยังไดนำเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมมาดำเนินการ
ดวย ตอมาไดมีการจัดอบรมใหแกผู ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ี
กระจายอยูทั่วประเทศ และยังขยายผลไปยังหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ วัด โรงเรียน 
และชุมชนตางๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินตอไป ดวยความมุงม่ันท่ีจะสรางสรรคประโยชน
ใหแกสังคมโดยรวม และในป พ.ศ. 2546 กฟผ.จึงไดจัดตั้งโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน เพื่อสนับสนุนใหมีการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการดำเนินงาน
เพ่ือสังคม ดวยการเสริมสรางความรู ความเขาใจในการเก้ือกูลซ่ึงกันและกันระหวางธรรมชาติ
กับการดำรงชีวิตของมนุษย รูจักนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาพัฒนาเพื่อใชเลี้ยงปากเลี้ยง
ทอง โดยเนนเรื่องปลอดสารพิษเปนหลักสำคัญ และไมกอหนี้สิน ผสมผสานกับการดำเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงการรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม ทำใหคุณภาพชีวิตดี
ข้ึน นำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนในทายท่ีสุด  ซ่ึงทาง กฟผ. จะชวยสนับสนุนชุมชนท่ีประสพ
ภัยพิบัติ ในเรื่องของวิทยากรและวัสดุอุปกรณ ในการฝกอบรมในเรื่องของอาชีพ 

นายสำราญ ขอสุข   อยากจะเรียนถามทางผูบริหาร กฟผ. วาการอบรม จะเปนการใหความรู แตในสวน 
(ส.อบต. หมูท่ี 5)  ของหมูบานทาโปงแดง ท่ีผานมาไดเกิดน้ำทวมทำใหพ้ืนท่ีการเกษตร และผลผลิตทางการ 

เกษตรของกลุมเกษตรกรเสียหาย จึงอยากจะขอใหทางการไฟฟาฝายผลิตเขามาหนุนเสริมใน
เรื่องของเมล็ดพันธุผักเพื่อแกไขปญหาใหกับ กลุมเกษตรกรบานทาโปงแดง ซึ่งที่ผาน ทาง
พัฒนาชุมชนไดแจกไกสำหรับเลี้ยง ครัวเรือนละ 15 ตัว ตรงนี้อยากใหทาง กฟผ.มาสนับสนุน
อาหารไก   

นายชชูีพ กาญจนสูตร  สำหรับเรื่องของ การสนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุผัก และอาหารไก นั้นจะนำเรียน 
(กฟผ.)   ทางหัวหนาโครงการชีวิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป และจะชวนหัวหนาโครงการฯ เขา 
    เยี่ยมพ้ืนท่ีบานทาโปงแดง อีกครั้ง และจะคุยกันนอกรอบดวย และขอฝากถึง ส.อบต. ท่ีมี 

พ้ืนท่ีประสบภัยภิบัติ ทาง กฟผ. มีผาหมแจกให ขอใหแจงเขามาได 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
นางพานีย หนานยา   ขอขอบคุณ ทางการไฟฟาฝายผลิต ท่ีเขามาเติมเต็มใหกับตำบลผาบองของเรา 
(ประธานสภาฯ) 
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส  มีเรื่องแจงอีกเรื่องคือการขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ กอนเขาไป
(นายก อบต.)  ดำเนินการจะตองขออนุญาต  กอน  180  วัน 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
นางพานีย  หนานยา   - รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
(รองประธานสภาฯ) พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  15  มิถุนายน 2563    หนาแรกเปนรายชื่อของสมาชิกสภา

ผู เขาประชุม ขอใหสมาชิกสภาดูไปพรอมๆกัน ชื่อใครตกหลน บาง หากไมมีตอไป สมาชิก
สภาทานใด เห็นวาขอความตรงไหนตกหลนขอใหเพ่ิมเติมได   

นายวัฒนา  คีรีธนากร    กระผม มาประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน  2563  
(ส.อบต. หมูท่ี 6)  แตชื่อไมมาปรากฏ ในบันทึกรายงานการประชุม หนาแรก ตรงผูเขารวมประชุม 
นางพานีย หนานยา    ขอทางใหทางเลขานุการสภา พิมพเพ่ิมชื่อของ นายวัฒนา  คีรีธนาการ ส.อบต. 
(ประธานสภาฯ)  หมูท่ี 6  และ นายสุโข  ธนเชษฐโชติ ส.อบต. หมูท่ี 10  มีชื่อ ปรากฏ ท้ัง   ผูมาประชุมและ

ผูไมมาประชุม คราวท่ีแลว นายสุโข ไมไดมาประชุมใชหรือไม 
นายสุโข ธนเชษฐโชติ    ใชครับ ผมไมไดเขารวมประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 
(ส.อบต. หมูท่ี 10)  15  มิถุนายน  2563 จริง 
นางพานีย หนานยา    สำหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมซ้ำกันสองท่ี คือมีชื่อปรากฎ ท่ีผูเขาประชุมและไม 
(ประธาสภาฯ)   ประชุม ขอใหทางเลขานุการ ตรวจเช็คใหตรงกับใบลงทะเบียน เขาประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตำบลผาบองสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15  มิถุนายน  2563 แลวพิมพใหม
ใหถูกตอง 

นายวิชัย  กิตติศิริพันธ   คือรายงานการประชุมตรงหนา 7  ท่ีผมไดเสนอวาขอใหทางฝายการเงินชี้แจงเรื่อง 
(ส.อบต. หมูท่ี  10) การใชจายเงินสะสมมียอดคงเหลือเทาไหร  สามารถใชไดเทาไหร และท่ีฝายการเงินเขามา 
  ชี้แจงก็ไมเห็นมีปรากฏในรายงานประชุม ขอใหเพ่ิมตรงนี้ใหครบดวย 
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส  ของทานตกหลนขอใหทานเขียนมาแลวจะเพ่ิมให  สวนการเงินผมจะใหเขามา 
(นายก อบต.)  เพ่ิมเติมเอง 
นายวิชัย กิตติศิริพันธ    ทานนายกจะใหเขียนเพ่ิมวันนี้ นั้นเปนไปไมได เพราะการพูดครั้งนั้น กับครั้งนี้มันไม 
(ส.อบต. หมูท่ี  10)  เหมือนกัน เพราะมีการอัดเทป ฉะนั้นจะตองไปถอดเทปใหม 
นายสำราญ ขอสุข    ตรงนี้ขอฝากทานเลขานุการสภาดวย เวลาบันทึกเทป ขอใหทานมาดูพรอมกับ นองสุ 
(ส.อบต. หมูท่ี 5)   ตรงไหนตกหลนขอใหทานเพ่ิมไดตามอำนาจหนาท่ีของทาน สวนของผมก็ตกหลนเยอะแตไม

วากัน  
นายอุทัย ประภาวสิทธิ์    ดูในรายงานประชุมแลวของผมก็ตกหลน ท่ีผมวาเรื่องโครงการบอน้ำพุรอน สี่แสนหา  
(ส.อบต. หมูท่ี 1)  เอาเขาผมก็ไมเอาเขา เอาออกผมก็ไมเอาออก ขอฝากไวดวย ขอบคุณครับ 
นางสายใจ กันทใจ   เรื่องวาระขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563        ตาม 
(ส.อบต. หมูท่ี 2)  โครงการ ศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักเศษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดหา 

เครื่องสับยอยตนพืชสำหรับอาหารเลี้ยงสัตว จำนวน  1 เครื่อง งบประมาณ  47,000.-บาท  
ดิฉันไดพูดวางบเหลือนอย โครงการตรงนี้นาจะชะลอไวกอน เพราะเราตองกันไวใชในชวง 
เกิดเหตุอุทกภัยฝนตกหนักน้ำทวมซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของราษฎรในพื้นท่ี
ตำบลผาบอง และเราตองใชเงินสะสมแกไขปญหาท่ีเกิดจากอุทกภัย  และตรงมติ มีผูเห็นชอบ 
โครงการจัดหาเครื่องสับยอยตนพืชสำหรับอาหารเลี้ยงสัตว  งบประมาณ  47,000.-บาท  
จำนวน  18  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  ลาประชุม  4  เสียง  เพราะปจจุบันสมาชิกสภา 
เหลือ  22 ทาน  แต รวมจำนวน  ผูเห็นชอบ  งดออกเสียง  ลาประชุมแลว มี 
24  เสียง ดังนั้น ขอใหทางเลขานุการ กลับไปทบทวนและดูเทปวีดีโอใหม แลวแกไขรายงาน 
ประชุมใหครบถวนถูกตอง 
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นายอุดม  คำใจ    ผมขอเสนอใหกรรมการตรวจรายงานการประชุมพรอมกันดูเทปกอนท่ีลงลายมือชื่อ 
(รองประธานสภาฯ) วาตรงไหนขาดตกแลวเพ่ิมใหครบถวน ซ่ึงท่ีผานมาผมเคยติเรื่องรายงานประชุมสภาตกหลน 
 มาแลว 
นางพานีย หนานยา   เรื่องบันทึกรายงานประชุมสภา ประธานก็ดูอยูไมใชวาไมดู เวลา พนักงานมาเสนอ 
ประธานสภา เซ็นต แตเวลามีนอย เพราะนองเขามาสงแลวจะตองไปสงท่ีอ่ืนตอ จึงตองรีบเซนต  ซ่ึงตอไป 
  จะใหนองสปุราณี ดูเทปใหมแลวบันทึกใหครบถวนไมใหมีการตกหลนอีก 
   สมาชิกสภาทานใดมีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกเชิญไดหากไมมีขอมติท่ีประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2563  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  15 
มิถุนายน  2563 

สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 
    พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15  มิถุนายน  2563 ขอใหยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาฯ อยูในหองประชุมสภาฯ จำนวน 20 ทาน สภาองคการ

บริหารสวน ตำบลผาบอง  มีมติใหความเห็นรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 
2 ประจำป พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15  มิถุนายน  2563  โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นชอบ    18 เสียง 
- ไมเห็นชอบ    - เสียง 
- งดออกเสียง   2 เสียง 

1. นางลออ  ศรีพรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 4 
- ไมอยูในท่ีประชุม   - เสียง 
- ลาประชุม     2 เสียง 

1. นายทะนง  บัณฑิตเทอดสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  6 
2. นายชัยยศ  ไพรแสนอุดม      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี   9 

นางพานีย หนานยา    สรุปแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง  18 เสียง รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ   สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  15  มิถุนายน  2563 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องดวน 

-ไมมี - 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องกระทูถาม 

-ไมมี – 
                           

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
1.ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564 วาระท่ี 1   ข้ันรับ 

หลักการตามระเบียบฯ ขอ 47 

นางพานีย หนานยา  - ตอไปขอเชิญทางฝายบริหารแถลงหลักการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
(ประธานสภาฯ)             ประจำปพ.ศ.2564 ตอท่ีประชุมสภา 
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส   - บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลผาบอง จะไดเสนอราง 
(นายก อบต.)  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง อีกครั้งหนึ่ง  

ฉะนั ้นในโอกาสนี ้ คณะผู บริหารองคการบริหารสวนตำบลผาบอง จึงขอชี ้แจงใหทาน
ประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบองทุกทานไดรับทราบถึง  
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สถานการณคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตั้งไว  49,000,000.-บาท โดยตั้งจายจากเงินรายได  20,690,200.-บาท  และตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  28,309,000.-บาท สวนรายละเอียดปรากฏในเลมราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางพานีย หนานยา   - สมาชิกสภาทานใด มีอะไร เพิ ่มเติมหรือไม หากไมมีเชิญทางฝายบริหารหรือ
(ประธานสภาฯ)            เจาหนาท่ีงบประมาณชี้แจงรายละเอียดประมาณการรายรับใหกับสมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนตำบลผาบอง รับทราบและเขาใจตอไป 
นายสันติ  ไชยวงค   - สำหรับประมาณการรายรับประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งจายไว  จำนวน 
(หัวหนาสำนักปลัดฯ)      49,000,000.-บาท ไดมีการจัดทำตามวิธีการงบประมาณ สวนรายละเอียดประมาณรายรับ  
                              ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จะเปรียบเทียบใหดูตามงานนำเสนอ ตามตารางรายรับจริง ป 

พ.ศ. 2562  ประมาณการ ป พ.ศ.2562 ประมาณการป 2564  ในปนี้สาเหตุท่ีตั้งเพ่ิมจาก
ปท่ี แลวเนื่องจากรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสำหรับเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และ
ไดสั่งการใหตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป จึงทำใหประมาณรายรับเพิ่มข้ึน
จากเดิมมาก เพราะปท่ีผานมา เชนปงบประมาณ พ.2560 , 2559 งบประมาณในสวนของ
เบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส นั้นไมไดตั้งจายไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
ในสวนของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564 ซึ่งแยกเปน ดาน และ
แผนงานดังนี้ 
๑. ดานบริหารท่ัวไป 

๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป              ตั้งจายไว         13,632,760.-บาท 
๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน   ตั้งจายไว           1,346,931.-บาท 

๒. ดานบริการชุมชนและสังคม 
๒.๑ แผนงานการศึกษา   ตั้งจายไว         8,484,404.-บาท 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   ตั้งจายไว          1,464,785.-บาท 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห   ตั้งจายไว             180,000.-บาท 
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน   ตั้งจายไว          ๒,353,0๐๐.-บาท 
๒.๕ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  ตั้งจายไว             335,000.-บาท 
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งจายไว         670,๐๐๐.-บาท 

๓. ดานการเศรษฐกิจ 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     ตั้งจายไว         5,176,495.-บาท 
๓.๒ แผนงานการเกษตร       ตั้งจายไว            395,000.-บาท 

                               ๔. ดานการดำเนินการอ่ืน 
๔.๑ แผนงานงบกลาง        ตั้งจายไว         14,961,625.-บาท 
 สวนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 
2564 ท่ีไดมอบไปใหทานสมาชิกสภาแลว  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ พิจารณาตอไป 

นางพานีย  หนานยา   - สมาชิกทานใดมีขอสงสัยเก่ียวกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
(ประธานสภาฯ)     พ.ศ.๒๕64 เชิญได 
นายสำราญ ขอสุข   ดูจากงบกลางแลวปนี้เพ่ิมข้ึน สิบหาลาน ก็ไมไดติอะไร แตอยากจะฝากใหไปดูเรื่อง 
(ส.อบต. หมูท่ี 5)  ปากทองชาวบานดวยเพราะปนี้มีโรคโควิค 19 ทำใหชาวบานขาดรายได แตพวกเราสมาชิก

ยังโชคดีมีคาตอบแทนอยู  บางรายถึงกับตองขายรถตูก็มี ขอฝากประธานสภาผานไปยัง
ผูบริหารดูแลดานอาชีพ รายไดกับประชาชนดวย 
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นายวิชัย  กิติศิริพันธ   อยากจะใหทางฝายบริหารชี้แจงงบประมาณ หกแสนกวา ท่ีทำอาคารกอสรางตรงนี้ 
(ส.อบต. หมูท่ี 10)  ทำอยางไร และถนน เจบิค สาเหตุท่ีตองทำเพราะอะไร ขอฝายบริหารชี้แจงใหสมาชิกสภา 
 ไดเขาใจดวย 
นายอภิสิทธิ์ จันทรโอพาส  ผมขอชี้แจงเรื่องถนน เจบิค กอนคือทาน ส.อบต. หมูท่ี 10 ทานอาจไมคอยไดเขามา 
(นายก อบต.)  ภายในสำนักงาน อบต. บอย ถนนเจบิค อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลผาบอง ชวงนี้

เปนหนาท่ีฝนเวลาฝนตกดินไหลลงบนสายหลัก ทำใหถนนลื่น ความปลอดภัยไมมี มีสำนักงาน
เกษตร มาอยู มีน้ำ มีไฟ มีสถานที่แปรรูปของผลผลิตการเกษตร มีโดมตากพริก และผลผลิต
ทางการเกษตร สำหรับเกษตรตำบลผาบอง ไดใชประโยชนทั้งตำบล  สวนอาคารหกแสนกวา
นั้นจะทำการกอสรางติดกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลผาบอง เนื่องจากชาวบานมาใช
บริหารโรงบาลทุกวัน เพ่ือเปนท่ีพัก ท่ีประชุม ของ อสม.ท้ังตำบล เปนท่ีพักผูปวยพักฟน เปน
การรองขอจาก อสม.ทั้งตำบล เพราะ อสม.ทำงานรวมกับองคการบริหารสวนตำบล และ
ตองการสถานท่ี อาคารนี้ชาวบานไดใชประโยขน ดานการดูแลสุขภาพ 

นายวิชัย กิตติศิริพันธ   ขอบคุณทางฝายบริหารท่ีไดชี้แจงในสวนของงบประมาณ สถานท่ียังไมรูวาจะ 
(ส.อบต. หมูท่ี 10)  ดำเนินการตรงไหนอยางไรเพราะไมมีเอกสารแบบประมาณการและแผนผังสถานที่กอสราง 

วาจะดำเนินการอยางไรไวในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จริงๆแลวถาทานอยากจะ
ชวยอสม.  อยากจะใหเพิ่มเงินอุดหนุน อสม. ที่ใหปละ 7,500.-บาท นั้นไมพออยากจะให
อุดหนุนปละ 15,000.-บาท เหมือนเดิม และฝายบริหารยังไมชัดเจนในเรื่องของสถานท่ี 

 กอสรางวาจะสรางตรงไหนของ รพสต. ทางดานหนาหรือดานหลัง ดานขาง  
นายอภิสิทธิ์ จันทรโอพาส  สรางติดกับ รพสต.ผาบอง ติดทางดานเหนือ ถาไมเชื่อถามหมอไข ก็ได 
(นายก อบต.) 
นางพานีย หนานยา   ประธานสภา ก็รูวาการสรางอาคารตัวนี้ ติด รพสต. เพราะตอนประชุมนอกรอบได 
(ประธานสภา)   มีการคุยกันเรื่องการกอสรางอาคารตัวนี้ การไดใชประโยชนนั้นเราก็ไดใชกันท้ังตำบล ในสวน

ของ รพสต.หองประชุมแคบ เวลาประชุม อสม. หมูบานละ 2 คน ก็เต็มแลว ยิ่งชวงนี้เปนชวง
โควิด 19 ตองเวนระยะหางคนมาทีหลังก็ตองนั่งขางนอก และอาคารเรียนผูสูงอายุเราก็ไมมี 
ทุกวันนี้ ก็ตองขอความรวมมือกำนันอยู ถาเราไดอาคารตัวนี้ก็ดี ประธานเห็นชอบดวย 

นายวิชัย กิตติศิริพันธ   อยากถามเพ่ิมเติมวาเม่ือสรางอาคารเสร็จแลวภายในอาคารไดอะไรบาง 
(ส.อบต. หมูท่ี 10) 
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส  ขนาดอาคาร  กวาง 6 เมตร  ยาว  14 เมตร มีเครื่องปรับอากาศ  ถาสรางอาคาร                                 
(นายก อบต.)  เสร็จสมาชิกสภาทานใดอยากจะบริจากสิ่งของเครื่องใชภายในอาคาร ก็ได เชน เตียงผูปวย    
            เครื่องชวยหายใจ 
นายอำพล  อุนใจ   งบกูชีพกูภัย อยากจะใหตั้งไวเยอะกวานี้ บางครั้งโทรมาไมมีคนอยู ตองการใหมี 
(ส.อบต. หมูท่ี 3)  เจาหนาท่ีโดยตรง และขอใหสภาพรถและอุปกรณภายในรถกูชีพพรอมใชงานตลอดสะอาด 

ปลอดภัย 
นายอภิสิทธิ์ จันทรโอพาส  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2563  จะจางพนักงานกูชีพตางหาก 4 คน เพราะ 
(นายก อบต.)   วันหยุดจะไดใหพนักงานพักบาง 
นายสำราญ ขอสุข   เรื่องระบบเครื่องชวยชีวิตในรถกูชีพ ขอใหมีความพรอม 
(ส.อบต. หมูท่ี 10) 
นายสันติ  ไชยวงค  ขอตอบชี้แจงเรื่องอุปกรณในรถกูชีพกูภัย มีรถเข็น เตียนนอน ลานรถเข็น เครื่องรับ 
(หัวหนาสำนักปลัดฯ)  สง วิทยุ อุปกรณดับเพลิง ตั้งไว  50,000.-บาท  
นายสำราญ ขอสุข  ขอฝากเครื่องออกซิเจน ไวดวย ถายังไมมีงบตอนนี้ไวงบหนาก็ได 
(ส.อบต. หมูท่ี 5)  
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นางกรรณิการ  วุทธานนท  ดูจากหมวดเงินอุดหนุนแลว ไมเห็นมีงบกองทุนสวัสดิการชุมชน เงินออมวันละ บาท 
(ส.อบต.หมูท่ี 11) 
นางพานี หนานยา   เรื่องเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน เปนกองทุนท่ีมีความสำคัญและเปนประโยชนตอ

ประชาชนในตำบลผาบอง ตั้งแตแรกเกิดจนตายซ่ึงแตกตางกับกองทุนอยูดีมีสุข มีแตรายจาย 
  สวนกองทุนสวัดิการชุมชน สมาชิกกองทุน มีสวนรวมในการสมทบดวย 
นายทองคำ  ฟูเกียรติธนชัย  ในรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564 โครงการ 
(ส.อบต. หมูท่ี 10)  สรางศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 8 ขาดเกาอ้ี 
นายวิชัย กิตติศิริพันธ   ถนน หมูท่ี 10 ไมทราบวาทำจุดไหน 
(ส.อบต. หมูท่ี 10)  
นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส  ตองดูจากจุดพิกัด 
(นายก อบต.) 
นายวิชัย กิตติศิริพันธ   ถนน คสล.ภายในหมูบานหัวน้ำแมสะกึด สายนากระจงมีการชำรุดเสียหายเนื่องจาก 
(ส.อบต. หมูท่ี 10) มีรากไมทะลุออกมาบนถนนทำใหพ้ืนผิว ถนน คสล.แตก จึงขอใหทาง อบต. ชวยแกไขใหดวย 
นางพานีย หนานยา   สมาชิกสภาทานใดมีอะไรสงสัยเก่ียวกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ. 2564 เชิญได หากสมาชิก ไมมีอะไรสงสัยเกี ่ยวกับรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕64      ขอมติรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป  พ.ศ. ๒๕64    

- สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
    พ.ศ. ๒๕64  ขอใหยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  -  มีมติรับหลักการดวยคะแนน  19  คะแนน  ถือเปนเอกฉันท 

 2. การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.
2564 

นางพานีย  หนานยา  ลำดับตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  
(ประธานสภาฯ)  ท่ีตนเห็นควรใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2563  และตองมีผูรับรอง  2  ทาน   เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 (แกไขถึงฉบับที่ 2  พ.ศ.
2554) หมวด 8  คณะกรรมการสภาทองถ่ิน ขอ 105 ภายใตบังคับขอ 103 และขอ 104  
(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

นางศรีวรรณ  ศรบีัณฑิต   - เสนอ นายสำราญ ขอสุข   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  5  
(ส.อบต. หมูท่ี 12)  มีผูรับรอง 2 ทาน คือ  

1.นางกรรณิการ วุทธานนท            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 11    
2.นายอภิสิทธิ์  คำนุง     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 7  

นายทองคำ  ฟูเกียรติธนชัย - เสนอ นายอำพล อุนใจ     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง   หมูท่ี 3  
(ส.อบต. หมูท่ี 8)  มีผูรับรอง 2 ทาน คือ  

1.นายสุโข ธนเชษฐโชติ               สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 10    
    2.นายเดชณรงค  อาภรณพงษกุล       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 7  
นายอำพล อุนใจ  - เสนอ อุดม คำใจ     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 2 
(ส.อบต. หมูท่ี 3)  มีผูรับรอง 2 ทาน คือ  

1.นายแง ไพรเติมแตง                  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3    
2.นางสายใจ กันทใจ                    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี  2  
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นางลออ ศรีพรม  - เสนอ นางสายใจ กันทใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 2 
(ส.อบต. หมูท่ี 4)  มีผูรับรอง 2 ทาน คือ  

1.นางศศิกานต  เทอดพนาสันต     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 9    
2.นางสาวมัตติกา เชาวเลขา          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 1  

นางสายใจ กันทใจ       - เสนอ นางกรรณิการ วุทธานนท      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 11 
(ส.อบต. หมูท่ี 2)  มีผูรับรอง 2 ทาน คือ  

1.นางลออ ศรีพรม                      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 4   
2.นายสมชาย ตยาดีทาน                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง หมูท่ี 8  

นางพานีย หนานยา   สมาชิกสภาทานอ่ืนจะเสนอรายชื่อบุคคลเปนกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม 
(ประธานสภาฯ)  หากไมมีดิฉันขอมติเห็นชอบใหบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อใหเปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564 ทีละราย 
     สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบให นายสำราญ ขอสุข    สมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนตำบลผาบอง หมูท่ี 5      เปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ.2564  ขอใหยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนน  19  คะแนน  ถือเปนเอกฉันท 

นางพานีย หนานยา   สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบให นายอำพล  อุนใจ    สมาชิกสภาองคการบริหาร 
(ประธานสภาฯ)  สวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 3     เปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจำป พ.ศ.2564  ขอใหยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนน  19  คะแนน  ถือเปนเอกฉันท 

นางพานีย หนานยา   สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบให  นางสายใจ  กันทใจ       สมาชิกสภาองคการบริหาร 
(ประธานสภาฯ)  สวนตำบลผาบอง  หมูท่ี 2     เปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจำป พ.ศ.2564  ขอใหยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนน  19  คะแนน  ถือเปนเอกฉันท 

นางพานีย หนานยา   สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบให  นายอุดม คำใจ  สมาชิกสภาองคการบริหาร 
(ประธานสภาฯ)  สวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  2     เปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจำป พ.ศ.2564  ขอใหยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนน  19  คะแนน  ถือเปนเอกฉันท 

นางพานีย หนานยา   สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบให นางกรรณิการ วุทธานนท สมาชิกสภาองคการบริหาร 
(ประธานสภาฯ)  สวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  11     เปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจำป พ.ศ.2564  ขอใหยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ ดวยคะแนน  19  คะแนน  ถือเปนเอกฉันท 

นางพานีย หนานยา  - สรุปแลวไดคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2563  จำนวน  5 ราย ประกอบดวย 

1. นายสำราญ ขอสุข    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  5 
2. นายอำพล อุนใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  3 
3. นางสายใจ กันทใจ             สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี   2 
4. นายอุดม คำใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี   2 
5. นางกรรณิการ วุทธานนท       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง  หมูท่ี  11 
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ตอไปขอใหคณะกรรมการแปรญัตติ ไปดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน

กรรมการแปรญัตติกอนที ่จะมีการยื ่นญัตติแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ. 2564 จากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง และกำหนดใหมีการ
ยื่นขอแปรญัตติ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากปดประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2563 
ครั้งที่ 1  ตั้งแตวันที่ 11  สิงหาคม  2562 เวลา 14.00  น.  ถึงวันที่  13  สิงหาคม  
2563  เวลา  14.00  น. พรอมทั้งใหเลขานุการสภาองคการบริหารสภาองคการบริหาร
สวนตำบลผาบอง ไปดำเนินการทำหนังสือแจงกรรมการแปรญัตติประชุมเพื่อเลือกประธาน
กรรมการแปรญัตติและเลขานุการแปรญัตติ และแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ. 2564 ตอไป  ท้ังนี้ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติทำหนาท่ีกรรมการแปรญัตติ
จนครบวาระการดำรงตำแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 

ท่ีประชุม  - รับทราบ  
นางพานีย หนานยา   กอนปดการประชุม ประธานสภามีเรื่องแจงใหสมาชิกทราบ อีกเรื่องคือ การยื่นญัตติ 
ประธานสภาฯ  ของ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
   งบประมาณรายจายประจำปพ.ศ.2564 ภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2563   

เวลา  14.00 น. ถึงวันที่  13  สิงหาคม  2563  เวลา 14.00 น. ในวันที่ ๑3 สิงหาคม  
2563 เวลา ๑3.3๐ น. เปนการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ วันท่ี 14
สิงหาคม  ๒๕63 ประชุมตอ เวลา  14.00 น. ระเบียบวาระที่ 5        ขอ 1.เรื่อง ญัตติ  
(รางขอบัญญัติ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบฯ ขอ ๔๘,๕๐,๕๑)  ขอ 2 เรื่อง ญัตติ  
(รางขอบัญญัติ วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ตามระเบียบฯ ขอ ๕๔)  
แตงชุดสีกากี  

 ทานใด มีเรื่องเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม ถาไมมี ขอขอบคุณ ทุกทานท่ีไดมารวม  
                               ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง ในครั้งนี้  และขอใหเดินทางกลับปลอดภัยโดย 
                               สวัสดิภาพ  ขอบคุณคะ                

      

ปดประชุม  เวลา  13.3๐ น. 
 
 

                        (ลงชื่อ)                                  ผูบนัทึกรายงานการประชุม 
(นางศรีวรรณ  ศรีบัณฑิต) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบแลว  

    เมื่อวันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

 

       (ลงชื่อ)                                     ผูตรวจรายงานการประชมุ         

                                                         (นายสำราญ  ขอสุข)    
                                                                   กรรมการตรวจรายงานการการประชุม 
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  (ลงชื่อ)                                     ผูตรวจรายงานการประชมุ         

                                                       (นางกรรณิการ  วุทธานนท)    
                                                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                    

(ลงชื่อ)                                      ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางศศิกานต  เทิดพนาสันต) 
                                                      กรรมการตรวจรายงานประชุม 

 

                                             (ลงชื่อ)                                          ผูรับรองรายงานการ 

                                                         (นางพานีย  หนานยา) 
                                            ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลผาบอง 


