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รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วันพุธที่ 10  เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564  

 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเกรียงศักดิ์  ยอดคีรี ประธานสภาฯ เกรียงศักดิ์  ยอดคีรี  
2 นายคาทู ธนานุรัตนา รองประธานสภาฯ คาทู ธนานุรัตนา  
3 นายองอาจ  อาฟู ส.อบต.หมู่ท่ี 1 องอาจ  อาฟู  
4 นายธวัช ไพรอมรโชค ส.อบต.หมู่ท่ี 1 ธวัช ไพรอมรโชค  
5 นายสุเทพ ซะโพ ส.อบต.หมุ่ท่ี 2 สุเทพ ซะโพ  
6 นายเสรี ส่าเหล่วา ส.อบต.หมู่ท่ี 2 เสรี ส่าเหล่วา  
7 นายบุญธรรม  ถวิลไพศาล ส.อบต.หมู่ท่ี 3 บุญธรรม  ถวิลไพศาล  
8 นายธนพนธ์ คีรีปริชาวิทย์ ส.อบต.หมู่ท่ี 3 ธนพนธ์ คีรีปริชาวิทย์  
9 นายแบรดา ไพรจาตุรงค์ ส.อบต.หมู่ท่ี 4 แบรดา ไพรจาตุรงค์  

10 นายไพโรจน์ หมอกอุดม ส.อบต.หมุ่ท่ี 4 ไพโรจน์ หมอกอุดม  
11 นางหมื่อชิ  พะยิ ส.อบต.หมู่ท่ี 5 หมื่อชิ พะยิ  
12 นายชัชวาลย์  จิตต้ังสกุล ส.อบต.หมุ่ท่ี 5 ชัชวาลย์  จิตต้ังสกุล  
13 นายพะบุญโซ ไพรสุดาทิศ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 พะบุญโซ ไพรสุดาทิศ  
14 นายอาโต บูรพาน าทรัพย์ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 อาโต บูรพาน าทรัพย์  
15 นายวรกิจ วงค์ศักดิ์ศรี ส.อบต.หมู่ท่ี 7 วรกิจ วงค์ศักดิ์ศรี  
16 นายพงษ์เดช ฉีโย  ส.อบต.หมู่ท่ี 8 พงษ์เดช ฉีโย ลากิจ 
17 นายไมตรี ฉีโย ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ไมตรี ฉีโย  
18 นายโซทิ  ไพรแก้วมณี ส.อบต.หมู่ท่ี 9 โซทิ  ไพรแก้วมณี  
19 นางสาวกาญจนา พานทอง ส.อบต.หมู่ท่ี 9 กาญจนา พานทอง  
20 นายอัศวิน น้อยเกตุ ส.อบต.หมูท่ี 10 อัศวิน น้อยเกตุ ลากิจ 
21 นายพิษทอง  หญ่าโก ส.อบต.หมู่ท่ี 11 พิษทอง  หญ่าโก ลากิจ 
22 นายเอกชัย  สมจิตร เลขานุการสภา เอกชัย  สมจิตร  

 

ผู้เข้าร่วมประชุมสภา 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายทองเปลว ทวิชากรสีทอง นายก อบต.ห้วยปูลิง ทองเปลว ทวิชากรสีทอง  
2 นายสมบูรณ์ พานทอง รองนายก อบต.ห้วยปูลิง สมบูรณ์ พานทอง  
3 นายสมจิตร์ กมลวรรณเลิศ รองนายก อบต.ห้วยปูลิง สมจิตร์ กมลวรรณเลิศ  
4 นายสุววิชัย  ไพรอมรโชค เลขานุการนายก สุววิชัย  ไพรอมรโชค  
5 นางสาวปุนยวรีย์ พะวงไพร หัวหน้าส านักปลัด ปุนยวรีย์ พะวงไพร  



 
 

6 นางชนาพร ทะวีวงค์ นักจัดการท่ัวไป ชนาพร ทะวีวงค์  
7 นางสาวพัชรี กรองบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี กรองบริสุทธิ์  
8 นายพงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย ผช.นักวิเคราะห์นโยบายแผน พงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย  
9 นายบรรชาย ศรศรี ผช.นักรัพยากรบุคคล พัฒนา บารมีสมบูรณ์  

10 นายพัฒนา บารมีสมบูรณ์ ผช.นักวิชาการเกษตร พัฒนา บารมีสมบูรณ์  
11 นายบุญวิชัย ผดุงธรรมเลิศ ผช.นักวิชาการศึกษา บุญวิชัย ผดุงธรรมเลิศ  
12 นายเมฆ กิตติเลิศ นายช่างโยธาช านาญงาน เมฆ กิตติเลิศ  
13 นายวีรโชติ พานทอง ผช.นายช่างโยธา วีรโชติ พานทอง  
14 นายจ ารูญ สุขโพธิญาณ ผช.นายช่างเขียนแบบ จ ารูญ สุขโพธิญาณ  
15 นางสาววรพร จอกู  ผช.เจ้าพนังานธรการ วรพร จอกู  
16 นางสาวเต็มเดือน วิชาชากรสีทอง ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ เต็มเดือน วิชาชากรสี

ทอง 
 

17 นางสาวอรุณี  วุฒิอุปถัมภ์ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อรุณี  วุฒิอุปถัมภ์  
18 นายนิพนธ์ ประหยัดทรัพย์ คนตกแต่งสวน นิพนธ์ ประหยัดทรัพย ์  
19 นายกานี เพชรบริบูรณ์ พนังกานขับรถ นิพนธ์ ประหยัดทรัพย ์  
20 นายบุญชู  ตรีสิทฺธินพคุณ พนักงานขับรถ บุญชู  ตรีสิทฺธินพคุณ  
21 นายสันติสุข น้อยเกะ คนงานท่ัวไป สันติสุข น้อยเกะ  
22 นายปรีชา สร้างสรรค์ไพร พนังงานขันรถ(คนงานท่ัวไป) ปรีชา สร้างสรรค์ไพร  

 
นับองค์ประชุม 
ผูเ้ข้าประชุม  ๑๙ คน 
ผู้ไม่มาประชุม  ๑. นายอัศวิน น้อยเกตุ ๒.นายพงษ์เดช ฉีโย ๓.นายพิษทอง หญ่าโก (ลากิจ) 
   
เร่ิมประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
นายเอกชัย สมจิตร เมื่อท่ีประชุมพร้อม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง  
ปลัด อบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไป 
นายเกรียงศักดิ์ ยอดคีรี ขอเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑3 
ประธานสภา พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยปูลิง 
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่องการออกประชาคมท าแผนหมู่บ้าน(แต่ละหมู่บ้าน) 
 ๑.๒ เรื่องการขับเคล่ือนและการเช่ือมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นท่ี 
 ๑.๓ เรื่องการขออนุญาติพื้นท่ีป่า 
 ๑.๔ การเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙ 
                               ๑.๕ เรื่องช้ีแจงจ่ายขาดเงินสะสม 
ที่ประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานกระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง สมัยวิสามัญ 
 คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 



 
 

เลขาสภาฯ                 - เชิญทุกท่านร่วมตรวจสอบและตรวจท่าน/จะแก้ไขข้อความหรือท่ีตกหล่นไม่ได้พิมพ์
ตรงไหน เชิญครับ บางครั้งก็ลืมพิมพ์ผมจะได้ขอแก้ไขค าผิด  ช่ือโครงการจ่ายขาด 

 และยอดเงิน ต้ังแต่ข้อท่ี๑-๑๑ ท้ังหมดเพราะจากท่ีมีการอนุมัติครั้งท่ีผ่านมาว่าจะแก้ไข
เปล่ียนแปลง ระยะความยาว/ความกว้าง/พิกัดต่างๆ และยอดเม็ดเงิน ตามแบบท่ีเสนอ
ให้แต่ละท่านดูและแจ้งต่อสภา ตามนี้ มีใครจะแก้ไขหรือเห็นควรเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ครับ จะได้ขอมติอนุมัติ งบประมาณยอดนี้ต่อไป และตอนนี้เราด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ไปแล้ว๑โครงการท่ีเหลือยังไม่ได้ด าเนินการและก าลังจะด าเนินการต่อจากนี้และเพื่อ
ความถูกต้องเชิญครับ 

                                        ๑. หมู่ ๑ ช่ือโครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล.ในบ้านห้วยปูลิง๒ จุด. 
                               ขนาดกว้าง๓.๐๐ ความยาว ๘๖.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย

กว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท                                     
                                       ๒.หมู่ท่ี ๒ ช่ือโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.บ้านห้วยกุ้งกว้าง๑.๕๐ ความยาว 

๑๔๔.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร 
งบประมาณ ๒๐๐๐๐๐ บาท 

                                        ๓. มู่ท่ี ๓ ช่ือโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ถนนสายหลักบ้านหนองขาวเหนือ
ขนาดกว้าง๓.๐๐ ความยาว ๘๖.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐๐๐๐ บาท 

                                        ๔. หมู่ท่ี ๔ ช่ือโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านหัวน้ าแม่ฮ่องสอน กว้าง๓.๐๐ 
ความยาว ๘๖.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ 
ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐๐๐๐ บาท 

                                       ๕. หมู่ท่ี ๕ ช่ือโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.ภายในบ้านห้วยตอง กว้าง๒.๐๐ 
ความยาว ๙๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ 
ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐๐๐๐ บาท 

                                       ๖. หมู่ท่ี ๖ ช่ือโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ถนนสายหลักบ้านห้วยปมฝาดกว้าง
๓.๐๐ ความยาว ๘๖.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐๐๐๐ บาท 

                                      ๗. หมู่ท่ี ๗ ช่ือโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.สายหลักระหว่างบ้านห้วยตองก๊อ-แยก
ห้วยหมูบน กว้าง๓.๐๐ ความยาว ๔๒.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐๐๐๐ บาท 

                                       ๘. ช่ือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม ถนนสายหลักระหว่างบ้านห้วยตอง
ก๊อ-ห้วยหมูบน-บ้านห้วยไทร กว้าง๓.๐๐ ความยาว ๑๖๐๐.๐๐เมหรือคิดเป็นพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐๐๐๐ บาท            

                                       ๙. หมู่ท่ี ๘ ช่ือโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.บ้านห้วยฮี้(หย่อมบ้านน้ าฮู)กว้าง
๒.๕๐ ความยาว ๑๐๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๒๖๒.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐๐๐๐ บาท 

                                       ๑๐. หมู่ท่ี ๙ ช่ือโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.ถนนสายหลักบ้านห้วยไม้ด ากว้าง
๓.๐๐ ความยาว ๘๖.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐๐๐๐ บาท 

 



 
 

                                       ๑๑. หมู่ท่ี ๙ ช่ือโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.ถนนสายหลักบ้านห้วยไม้ด า-ท่ีท า
การ อบต ๒ จุด กว้าง๓.๐๐ ความยาว ๑๒๘.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๐๐๐๐๐ บาท   

                                       ๑๒. หมู่ท่ี ๑๐ ช่ือโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.ถนนสายหลักบ้านห้วยปูเลย กว้าง
๓.๐๐ ความยาว ๘๖.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐๐๐๐ บาท 

                                       ๑๓ .หมู่ท่ี ๑๑ ช่ือโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.ถนนสายหลักบ้านห้วยไทรกว้าง
๓.๐๐ ความยาว ๘๖.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐๐๐๐ บาท  

เลขาฯ/ปลัด                - ผมข้อแก้ไขข้อช่ือโครงการท่ี๗.เป็นโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.ห้วยหมูบน กว้าง๓.๐๐ 
ความยาว ๔๒.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕หรือคิดเป็นพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ 
ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐๐๐๐ บาท  ดังนั้นเพื่อความถูกต้อง จะขอมติเห็นชอบ
และอนุมัติอีกครั้ง 

มติสภา - มีมติให้การับรอง/และอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง              
งดออกเสียง ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอสบืเนื่องจากประชุมคร้ังก่อน 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี ๓.๑ เมื่อครั้งท่ีประชุมวิสามัญโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการซ่อมสร้าง 
                               ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีท าการ อบต.ห้วยปูลิงงบประมาณ ๙๐๐๐๐ บาท 
เลขาสภาฯ - เมื่อประชุมท่ีผ่านมาลืมใส่งบประมาณลงไปครับ 
ประธานสภา อบต. - เชิญเสนอครับ/มีไหมครับ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. - เรื่องต่อไปครับ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา/อนุมัติ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. ๔.๑ การเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจง/โอนงบประมาณรายจ่ายของ หมู ่๒และหมู๓่ 

1. หมู่๒โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยกุ้งหมู่๒  งบประมาณ 
๒๐๐๐๐๐บาท  เป็นโครงการซ่อมสร้างราวอันตราย/ราวกันตกงบประมาณ 
๒๐๐๐๐๐บาท/หมู๓่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองขาว
กลาง งบประมาณ ๗๐๐๐๐บาทเปล่ียนเป็นโครงการซ่อมสร้างถังน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองขาวกลางซึ่งมีงบประมาณ ต้ังไว้๘๐๐๐๐บาทโอนเพิ่มเข้าไปอีก 
๗๐๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑๕๐๐๐๐ บาท 

2. เรื่องแก้ไขค าช้ีแจงและโอนงบประมาณเรื่องการจัดซื้อกล้องงถ่ายรูปดิจิตอลซึ่งมี
คุณลักษณะและราคาเปล่ียนไปจากท่ีต้ังไว้๑๐๐๐๐ บาทขอโอนเพิ่มอีก๑๐๐๐๐
บาทรวมเป็นเงิน ๒๐๐๐๐๐ บาท 

3. โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ค่าเก้าอี้ส านักงานจ านวน ๕ ตัวงบประมาณ 
๘๐๐๐ บาท 

4. โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการจ้างเหมาติดต้ังถังน้ าพร้อมฐานระบบ
น้ าในศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยตองเป็นเงิน ๒๐๐๐๐๐ บาท 



 
 

ปลัด อบต.ห้วยปูลิง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ,ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเกรียงศักด์ิ  ยอดคีรี  
ประธานสภา อบต.  - เมื่อปลัด อบต. ได้ช้ีแจงระเบียบฯให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
มติสภา                       จะได้ขอมติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต.  - มีท่านใดเสนอหรือชี้แจงเพิ่มเติมครับหากไม่มีจะได้ขอมติครับ 

 ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  
มติสภา - ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีมติตามท่ีเสนอได้ ด้วยสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๘ เสียง งดออก

เสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. -เชิญทางTOT ช้ีแจงเกี่ยวกับการติดต้ังสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 
ผู้จัดการTOT - ทาง สนง.เรามาอีกครั้งและมีความยินดีท่ีจะเข้ามาติดต้ังสัญญาณให้ครอบคลุมเพื่อจะ

ได้ให้พี่น้องต าบลห้วยปูลิงได้เข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตโดย
งบประมาณคราวๆอยู่ท่ี๘๐๐๐๐บาทครับ 

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา/ผู้บริหารก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางผู้จัดการTOTตอนนี้ทาง 
อบต ก็ตั้งงบไว้ในข้อบัญญัติแต่ตอนนี้เงินจัดสรรคมายังไม่มากถ้าท าตอนนี้จะกระทบต่อ
ระบบการเงินการคลังแต่ถ้ายอดเงินเข้ามาเราจะติดต่อกลับและรีบด าเนินการครับ 

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี - ในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวต าบลห้วยปูลิงขอขอบพระคุณผู้จัดการ TOT อีกครั้งครับ 
ประธานสภา อบต. ต่อไปเชิญสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน 
สมาชิกหมู่ ๑ - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ ๒ - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ ๓ - แจ้งเรื่องคนหายบ้านหนองขาวก็ไม่ทราบว่าหายไปไหนก าลังค้นหาและติดตามก็แจ้งให้

ทราบจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลและระมัดระวัง 
สมาชิกหมู่ ๔ - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ ๕ - เรียนท่านประธานสภา/ผู้บริหารแจ้งเรื่องการท างานขอทาง อบต.แจ้งผู้รับจ้างและช่าง

ขอให้หาผู้รับจ้างท่ีมีความพร้อมมาท างานถนนจะได้ใช้การนานๆและอีกเรื่องช่วงนี้ถนน
ระหว่างบ้านห้วยตอง-วัดจันทร์มีแต่ฝุ่นอยากให้แก้ไขหน่อยล าบากเวลาเด็กไปโรงเรียน 

เลขาสภาฯ - ถนนดังกล่าวเป็นของ อบจ.เชียงใหม่ยังไงจะท าหนังสือแจ้ง อบจ.เชียงใหม่ทราบครับ 
สมาชิกหมู่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา/ผู้บริหารแจ้งเรื่องการเข้าจับกุมและยึดไม้ท่ีบ้านป่าคาทุกท่าน

คงทราบเบื้องต้นแล้วก็ขอฝากผู้น าหลายๆฝ่ายช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี - มีบ้านใดเสนอเพิ่มเติมอีกครับ เพราะเกินเท่ียงแล้ว จะได้ปิดประชุม 
ประธานสภา อบต. เชิญสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน 
 
 



 
 

สมาชิกหมู่ ๗ - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ ๘ - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ ๙ - เรียนท่านประธานสภา/ผู้บริหารทุกๆเรื่องฝากผู้แทน/ผู้น า/ช่วยเป็นหูเป็นตาแทน

ชาวบ้านด้วย 
สมาชิกหมู่ ๑๐ - เรียนท่านประธานสภา/ผู้บริหารของห้วยปูเลยก็เหมือนหมู่๕ในการท างานก็อยากได้ผู้

รับจ้างท่ีมีความพร้อมมาท างาน  
สมาชิกหมู่ ๑๑ - ไม่มี   
เลขาสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา/ผู้บริหาร เรื่องการเก็บภาษีในรูปแบบต่างเดียวเชิญ จนท. 
                              (อรุณี) ช้ีแจงครับ                 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี - สภารับทราบครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. - สภารับทราบครับ/และมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกครับ เชิญ ถ้าไม่มีจะได้ปิดการ

ประชุม 
ปิดประชุม  เวลา ๑๒.๓๕ น. 
 
    ลงช่ือ          ผู้จดบันทึกการประชุม 

     (นายเอกชัย  สมจิตร) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาแล้ว  
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2565 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 
 (นายพะบญโซ  ไพรสุดาทิศ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 
    (นายวรกิจ  วงค์ศักดิ์ศรี) 

      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 
  (นายไพโรจน์  หมอกอุดม) 

      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง มีมติให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภา เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 

 

ลงช่ือ  
  (นายเกรียงศักดิ์  ยอดคีรี)   

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง   


