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ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นตําบลห้วยปูลิง 

ผู้เข้าประชุม 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลามือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายเกรียงศักด์ิ  ยอดคีรี ประธานสภาฯ เกรียงศักด์ิ  ยอดคีรี  

2 นายคาทู  ธนานุรัตนา รองประธานสภาฯ คาทู  ธนานุรัตนา  
3 นายธวัช ไพรอมรโชค ส.อบต.หมู่ที่ 1 ธวัช ไพรอมรโชค  
4 นายองอาจ  อาฟู ส.อบต.หมู่ที่ 1 องอาจ  อาฟู  
5 นายสุเทพ  ซะโพ ส.อบต.หมู่ที่ 2 สุเทพ  ซะโพ ลากิจ 
6 นายเสรี  ส่าเหล่วา ส.อบต.หมู่ที่ 2 เสรี  ส่าเหล่วา  
7 นายบุญธรรม  ถวิลกิจไพศาล ส.อบต.หมู่ที่ 3 บุญธรรม  ถวิลกิจไพศาล  
8 นายธนพนธ์  คีรีปรีชาวิทย์ ส.อบต.หมู่ที่ 3 ธนพนธ์  คีรีปรีชาวิทย์  
9 นายแบรดา  ไพรจาตุรงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 4 แบรดา  ไพรจาตุรงค์ ขาด 

10 นายไพโรจน์  หมอกอุดม ส.อบต.หมู่ที่ 4 ไพโรจน์  หมอกอุดม ขาด 
11 นางหมื่อชิ  พะยิ ส.อบต.หมู่ที่ 5 หมื่อชิ  พะยิ ลากิจ 
12 นายชัชวาลย์  จิตต้ังสกุล ส.อบต.หมู่ที่ 5 ชัชวาลย์  จิตต้ังสกุล  
13 นายอาโต  บูรพานําทรัพย์ ส.อบต.หมู่ที่ 6 อาโต  บูรพานําทรัพย์  
14 นายพะบุญโซ  ไพรสุดาทิศ ส.อบต.หมู่ที่ 6 พะบุญโซ  ไพรสุดาทิศ  
15 นายวรกิจ  วงค์ศักด์ิศร ี ส.อบต.หมู่ที่ 7 วรกิจ  วงค์ศักด์ิศรี  
16 นายพงษ์เดช  ฉี่โย ส.อบต.หมู่ที่ 8 พงษ์เดช  ฉี่โย  
17 นายไมตรี ฉี่โย ส.อบต.หมู่ที่ 8 ไมตรี ฉี่โย  
18 นายโซทิ  ไพรแก้วมณี ส.อบต.หมู่ที่ 9 โซทิ  ไพรแก้วมณ ี  
19 นางสาวกาญจนา  พานทอง ส.อบต.หมู่ที่ 9 กาญจนา  พานทอง  
20 นายอัศวิน  น้อยเกตุ ส.อบต.หมู่ที่ 10 อัศวิน  น้อยเกตุ  
21 นายจ่อเหล่  วรยศสกุล ส.อบต.หมู่ที่ 11 จ่อเหล่  วรยศสกุล  
22 นายพิษทอง  หญ่าโก ส.อบต.หมู่ที่ 11 พิษทอง  หญ่าโก ลาป่วย 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม        

 

 
 
 
 
 
 

ลําดบัที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายทองเปลว  ทวิชากรสีทอง นายก อบต.ห้วยปูลิง ทองเปลว  ทวิชากรสีทอง  

2 นายสมบูรณ์  พานทอง รองนายก อบต.ห้วยปูลิง สมบูรณ์  พานทอง  

3 นายสมจิตร์  กมลวรรณเลสิ รองนายก อบต.ห้วยปูลิง สมจิตร์ กมลวรรณเลิศ  

4 นายสุวิชัย  ไพรสุดาทิศ เลขานายก อบต.ห้วยปูลิง สุวิชัย  ไพรอมรโชค  

5 นางสาวปุนยวรีย์  พะวงไพร หัวหน้าสํานักปลัด ปุนยวรีย์  พะวงไพร  

6 นางดวงนภา  เปรมสุนทร ผอ.กองคลัง ดวงนภา  เปรมสุนทร  

7 นางสาวปาณิศา อ่อนสําอางค์ นักวิชาการศึกษา ปาณิศา  อ่อนสําอางค์  

8 นางสุทธิพร  สาํราญไพรวัลย์ เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน สุทธิพร  สําราญไพรวัลย ์  

9 นางภัคพร  วงศ์นันตา เจ้าพนักงานธุรการ ภัคพร  วงศ์นันตา  

9 นายกฤติธรณ์  เกษตรการุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤติธรณ์  เกษตรการุณย์  

9 นายพงศ์สว่าง  ศิวนันท์ชัย ผช.นักวิเคราะห์ฯ พงศ์สว่าง  ศิวนันท์ชัย  

10 นายบรรชาย  ศรศรี  ผช.นักทรัพยฯ บรรชาย ศรศร ี  

11 นายพัฒนา บารมีสมบูรณ ์ ผช.นักวิชาการเกษตร พัฒนา  บารมสีมบูรณ ์  

12 นายบุญวิชัย  ผดุงธรรมเลิศ ผช.นักวิชาการศึกษา บุญวิชัย ผดุงธรรมเลิศ  

13 นางพรศรี  มั่นประกอบบุญ ผช.นักวิชาการการเงินฯ พรศรี  มั่นประกอบบุญ  

14 นางสาววรพร  จอกู ผช.เจ้าพนักงานธุรการ วรพร  จอกู  

15 นางสาวเต็มเดือน ทวิชากรสีทอง ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ เต็มเดือน ทวิชากรสีทอง  

16 นายนิพนธ์  ประหยัดทรัพย์ คนตกแต่งสวน นิพนธ์  ประหยัดทรัพย์  

17 นายสุภาพ  พานทอง ยาม สุภาพ  พานทอง  

18 นายดีวัน  เหว่กา จ้างเหมาบริการ ดีวัน  เหว่กา  

19 นายกานี  เพชรบริบูรณ์ พนักงานทั่วไป กานี  เพชรบริบูรณ์  

20 นายศักด์ิชัย  พรนราวีรกุล พนักงานขับรถ ศักด์ิชัย  พรนราวีรกุล  

21 นายบุญชู  ตรสีิทฺธินพคุณ พนักงานขับรถ บุญชู  ตรีสทิฺนพคุณ  

22 นายสันติสุข  น้อยเกะ อาสาปศุสัตว์ตําบล สันติสุข  น้อยเกะ  



 
3/เร่ิมประชุม...... 

- 3 - 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
นายไมตรี  ฉีโย    เมื่อที่ประชุมพร้อม  ขอเชิญทา่นประธานสภาฯ อบต.ห้วยปูลิง จุดธูปเทียน
(เลขานุการสภาฯ)  บูชาพระรัตนตรัย เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
นายเกรียงศักด์ิ  ยอดคีรี  ขอเปิดการประชุมสมัยสามญั  สมัยที่3 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม  
(ประธานสภาฯ)   2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี  ในการประชุมคร้ังน้ี นายพิษทอง  หญ่าโก ส.อบต.หมู่ที่ 11 นายสุเทพ ซะโพ
(ประธารสภาฯ)   นายสุเทพ ซะโพ ส.อบต.หมู่ที่ 2 นางหมื่อชิ  พะยิ ส.อบต.หมู่ที่ 5   

ขออนุญาตลาไม่สามารถเข้ารว่มได้  และนายแบรดา  ไพรจาตุรงค์        
นายไพโรจน์ หมอกอุดม ขาดกันประชุม  
 

ระเบยีบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง  สมัยสามญั
    สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561  
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี  ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วซึ่งมี
(ประธานสภาฯ)   ทั้งหมด 8 หน้า มีท่านใดจะทักท้วง เพ่ิมเติม แก้ไขหรือไม ่หากไม่มีท่านใด 
    ทักท้วง  ขอมติเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุม มีไหมครับ 
นายองอาจ อาฟู   มีครับ หน้าที ่4  บรรทัดที่เก้า นามสกุลของนายโซทิ  ไพรแก้วมณี ไม่ใช่ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)   ไพรสุดาทิศ และ บรรทัดที ่10 ผู้รับรอง นายอัศวิน น้อยเกต เปลี่ยนเป็น 

นายธวัช  ไพรอมรโชค  
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี  มีท่านใดจะทักท้วง เพ่ิมเติม แก้ไขหรือไม่ หากไม่มีท่านใดทักท้วง  ขอมติเพ่ือ 
(ประธานสภาฯ) ขอรับรองรายงานการประชุม มีไหมครับ หากท่านไม่มีใดทกัท้วง ขอติรับรอง

รายงานการประชุมครับ 
มตทิีป่ระชุม มติเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยปลูิง  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจําป ี2561 เม่ือวันอังคารที่  7  สิงหาคม  
2561 

  
ระเบยีบวาระที่ 3  การแปรญตัต ิ
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี  3.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ              
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2561 ฉบับที่ 1 
    วาระที่ 2 ขั้นแปรญตัต ิ

   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิงได้มีมติรับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562  ฉบับที่ 1  ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง  สมยัสามัญ สมัยที ่3  ครั้งที่ 1  เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ไปแล้วน้ัน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการ
แปรญัตติ  จํานวน 3  ท่าน  ดังน้ี 
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1. นายโซทิ  ไพรแก้วมณี  ส.อบต. หมู่ที่ 9 
2. นายอัศวิน น้อยเกตุ ส.อบต.หมู่ที่ 10 
3. นายวรกิจ  วงค์ศักด์ิศรี  ส.อบต.หมู่ที่ 7 

คณะกรรมการทั้ง 3 ท่านได้มกีารประชุมและเลือกท่านโซทิ  ไพรแก้วมณี  
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และบัดน้ี คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ ฉบับที ่1 
เสร็จสิ้นแล้ว 
ขอเชิญท่าน โซทิ  ไพรแก้วมณี  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงผล
การแปรญัตติ 

นายโซทิ  ไพรแก้วมณี   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านายก สมาชิกฯและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(ส.อบต.หมู่ที่9) ผมนายโซทิ  ไพรแก้วมณี  สมาชิกสภา อบต.ห้วยปูลิง หมูที่ 9 ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง  มีมติรับหลักการแห่ง

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 
2562  และทปีระชุมสภาฯ ได้กําหนดระยะเสนอแปรญัตติไว้หลังจากการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามญั  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจําปี 2561 เมื่อวันที ่7 
สิงหาคม 2561  

  กําหนดต้ังแต่วันที่  8 – 10 สิงหาคม 2561 เน่ืองจากไม่มีสมาชิก
ท่านใดขอแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเห็นว่า        
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เพ่ิมเติม ฉบับที ่1 ประจําปีประมาณ 
2562 มีความเหมาะสมและมีมติให้คงร่างเดิม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงศักด์ิ  ยอดคีรี ขอบคุณท่านโซทิ  ไพรแก้วมณี  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ 
(ประธานสภาฯ) แถลงการณ์แปรญัติ 

3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562      
 (วาระที่ 3 ลงมติ)              

 วาระที่ 3  ขัน้ลงมติใหต้ราเปน็ข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่าย เพิม่เตมิ 
ประจําปงีบประมาณ 2562  

 ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ 2562 หรือไม ่

มตทิีป่ระชุม มีมติเอกฉันทใ์หต้ราเปน็ข้อบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนตาํบล                       
เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 2562 

นายเกรียงศักด์ิ  ยอดคีรี 3.3 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือขยายเขตไฟฟ้า  
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญผู้บิหารช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายทองเปลว ทวิชากรสีทอง ขอให้นางสาวปุนยวรีย์  พะวงไพร หัวหน้าสํานักปลัด ช้ีแจงรายละเอียด 
(นายก อบต.ห้วยปูลิง) เก่ียวกับการจ่ายขาดเงินสะสมครับ ขอเชิญครับ 
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นางสาวปุนยวรีย์  พะวงไพร เน่ืองด้วยหมู่บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มี

ประชาคมหมู่บ้าน  สร้างความเดือดร้อนและจําเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน  เน่ืองจากมีการขยายครัวเรือนของชุมเพ่ิมขึ้น จึงเป็นเหตุให้
ชุมชนยังไม่มีไม่มีไฟฟ้าใช้จึงจําเป็นเพ่ือสร้างและขยายเขตดังกล่าวช่วย
บรรเทาในเรื่องการใช้ไฟฟ้า  สําหรับการเกษตรอีกทางหน่ึงด้วย  และ
เน่ืองจาก อบต.ไม่ได้ต้ังงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าว  ทั้งน้ีเห็น
ว่าเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จึง
ขอเสนออนุมัติจ่ายขาดเงินเพ่ือขยายเขตไฟฟ้า 

นายเกรียงศักด์ิ  ยอดคีรี สมาชิกท่านใดมีความประสงค์สอบถามอะไรไหมครับ ขอเชิญนางสาว 
(ประธานสภาฯ) กาญจนา  พานทอง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ครับ 
นางสาวกาญจนา พานทอง ค่ะ ดิฉันนางสาวกาญจนา  พานทอง  สมาชิก หมู่ที่ 9 อยากสอบถาม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 9) เก่ียวกับการจ่ายขาดเงินสะสมว่าการจ่ายขาดเงินสะสมมีระยะก่ีวัน กี่ปีค่ะ 

และอยากช่วงน้ีถนนส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากฝนตกค่อนข้างเยอะ มา
ว่าถนนสายหลักหรือสายรองหย่อมบ้านต่างเราสามารที่จะจ่ายเงินสะสมได้
ไหมค่ะ 

นายทองเปลว ทวิชากรสีทอง สําหรับถนนไมว่่าจะเป็นสายสายหลักหรือสายรองที่ประชาชนมีความ 
(นายก อบต.ห้วยปูลิง) เดือดร้อนทางอบต.รับทราบถึงปัญหานี้มาโดยตลอด และอบต.พยายามหา

ช่องทางเสนอโครงการไปยังหน่วยงานอ่ืนหลายทางแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน
ทั้งน้ีก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ เห็นใจและอยากช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเน่ืองจากว่าช่วงน้ีฝนตกหนักตลอดหากเสนอขอจ่ายขาดเงินตอนน้ี
เราไม่สามารถดําเนินได้ เน่ืองจากมีพายุฝนต่อเน่ือง  

นายเรียงศักด์ิ  ยอดคีรี สมาชิกท่านใดมีไรจะถามอีกไหมครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายธวัช  ไพรอมรโชค เรียนท่านผู้บรหิาร  ท่านประธานสภาฯ สมาชิกและแขกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) ผมธวัช ไพรอมรโชค ส.อบต.หมู่ที่ 1 อยากสอบถามเก่ียวกับการขอขยายเขต

ไฟฟ้า ว่าการไฟฟ้าจะมาดําเนินการเองหรือว่าทางอบต.ดําเนินการเองครับ 
นายทองเปลว ทวิชากรสีทอง การไฟฟ้าจะมาดําเนินการเองครับและอุดหนุนการไฟฟ้าเพราะเราไม่รู้เร่ือง 
(นายก อบต.ห้วยปูลิง) เก่ียวกับไฟฟ้า สําหรับงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าทั้งสิ้น 

340,624.34 บาท ดังน้ันขอความเห็นชอบสภาเพ่ือขอเห็นชอบในคร้ังน้ี  
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี  ขอบคุณท่านนายกมากครับ สมาชิกท่านใดมีไรสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มี
(ประธานสภาฯ)   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกทา่นใดเห็นว่าควรจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือขยายเขต 
    ไฟฟ้า 
มตทิีป่ระชุม มีมติเอกฉันทเ์หน็ชอบการจ่ายขาดเงนิสมเพื่อขยายเขตไฟฟา้ใหก้บับา้น

ห้วยตอง จํานวน 16 เสียง 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี ท่านผู้บริหาร และสมาชิกท่านใดมีไรสอบถามอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายทองเปลว  ทวิชากรสีทอง ผู้อํานวยกองคลังฝากบอกขอให้หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณจากทาง อบต. 
(นายก อบต.ห้วยปูลิง) ขอให้สรุปส่งโครงการด้วยครับขอบคุณครบั 
นายเกรียงศักด์ิ  ยอดคีรี ขอบคุณท่านทองเปลว  ทวิชากรสีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ประธานสภาฯ) ห้วยปูลิง มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 หากไม่มี สําหรบัวันน้ีขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ผู้บริหาร ขา้ราชการ และ

เจ้าหน้าที่ทุกทา่น ที่เข้าร่วมประชุมวันน้ี 
 

- ขอปิดประชุม 
ปดประชุมเวลา  11.50 น. 
 
 
ลงช่ือ    ลงช่ือ 

(นายพะบุญโซ  ไพรสุดาทิศ)    (นายไพโรจน์  หมอกอุดม) 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
ลงช่ือ    ลงช่ือ. 

(นายวรกิจ  วงค์ศักด์ิศร)ี        (นายไมตรี  ฉีโย) 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม       เลขานุการสภาฯ อบต.ห้วยปูลิง 
 
 
    ลงช่ือ 
       (นายเกรียงศักด์ิ  ยอดคีร)ี 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปูลิง 


