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รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วันพฤหัสบดีที่ 13  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564  
 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเกรียงศักดิ์  ยอดคีรี ประธานสภาฯ เกรียงศักดิ์  ยอดคีรี  
2 นายคาทู ธนานุรัตนา รองประธานสภาฯ คาทู ธนานุรัตนา ลาออก 
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 ขาด 
16 นายพงษ์เดช ฉีโย  ส.อบต.หมู่ท่ี 8 พงษ์เดช ฉีโย  
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  
21 นายพิษทอง  หญ่าโก ส.อบต.หมู่ท่ี 11 พิษทอง  หญ่าโก  
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   



6 นางชนาพร ทะวีวงค์ นักจัดการท่ัวไป   
7 นางสาวพัชรี กรองบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ   
8 นายพงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย ผช.นักวิเคราะห์นโยบายแผน   
9 นายบรรชาย ศรศรี ผช.นักรัพยากรบุคคล   

10 นายพัฒนา บารมีสมบูรณ์ ผช.นักวิชาการเกษตร   
11 นายบุญวิชัย ผดุงธรรมเลิศ ผช.นักวิชาการศึกษา   
12 นายเมฆ กิตติเลิศ นายช่างโยธาช านาญงาน   
13 นายวีรโชติ พานทอง ผช.นายช่างโยธา   
14 นายจ ารูญ สุขโพธิญาณ ผช.นายช่างเขียนแบบ   
15 นางสาวรพร จอกู  ผช.เจ้าพนังานธรการ   
16 นางสาวเต็มเดือน วิชาชากรสีทอง ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ   
17 นางสาวอรุณี  วุฒิอุปถัมภ์ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
18 นายนิพนธ์ ประหยัดทรัพย์ คนตกแต่งสวน   
19 นายกานี เพชรบริบูรณ์ พนังกานขับรถ   
20 นายบุญชู  ตรีสิทฺธินพคุณ พนักงานขับรถ   
21 นายสันติสุข น้อยเกะ คนงานท่ัวไป   
22 นายปรีชา สร้างสรรค์ไพร พนังงานขันรถ(คนงานท่ัวไป)   

 
นับองค์ประชุม    
ผู้เข้าประชุม  ๑๙ คน 
ผู้ไม่มาประชุม  ๑. นาย สุเทพ ซะโพสมาชิกหมู่ ๒    ๒.นาย วรกิจ  วงค์ศักดิ์ศรี สมาชิกหมู่ ๗  
   (ลากิจ)     
เร่ิมประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
นายเอกชัย สมจิตร - เมื่อท่ีประชุมพร้อม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปู

ลิง  
ปลัด อบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไป 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี - ขอเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันท่ี ๑๓ 
ประธานสภา พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยปูลิง 

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙และมาตรการควบคม DMHTT 
                               ๑.๒ เรื่องการประเมินITA 
 ๑.๓ เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด อปท 
 ๑.๔ เรื่องสมาชิกสภาหมู่ ๑๐ ยื่นใบลาออก ๑ ราย 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี - เชิญปลัดช้ีแจงต้ังแต่ ๑.๑-๑.๔ 
ประธานสภา 
เลขาสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา/ท่านผู้บริหาร จากวาระ 

๑.๑ มาตราการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ DMHTT D คือ อยู่ห่างไว้ M คือ ใส่แมสก์ 
H คือ หมั่นล้างมือ T คือตรวจวัดอุณหภูมิ Tคือ ติดต้ังแอฟไทยชนะ 

                               ๑.๒ การประเมิน ITA ขอบคุณท่ีช่วยกันตอบแบบสอบถาม 



 
                               ๑.๓ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด อปท เนื่องจากมีการแพร่

ระบาดเป็นวงกว้างจึงขอให้ปิดศูนย์ไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศให้เปิดและจะแจ้งให้
ทราบ 

                               ๑.๔ เรื่องสมาชิกสภายื่นใบลาออก ๑ ราย คือนายคาทู และได้แจ้งท่านนายอ าเภอ
และ กกต.ทราบแล้วครับ 

มติสภา - ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานกระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง สมัยสามัญ 
 คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เลขาสภาฯ - เชิญทุกท่านร่วมตรวจสอบและตรวจท่าน/จะแก้ไขข้อความหรือท่ีตกหล่นหรือ

ไม่ได้พิมพ์ตรงไหน เชิญครับ ถ้า  หรือแจ้งทางเลขาได้ครับ  
ประธานสภา อบต. - ขอมติครับ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
มติสภา - มีมติให้การับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๑ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอสบืเนื่องจากประชุมคร้ังก่อน 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี ๓.๑ มีไหมครับ เมื่อครั้งท่ีประชุมสามัญ 
ประธานสภา อบต. เชิญเสนอครับ/มีไหมครับ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. - เรื่องต่อไปครับ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา/อนุมัติ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. ๔.๑ การเลือกรองประธานสภาคนท่ี ๑  

จากท่ีนายคาทูลาออก เชิญเลขาช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการเลือกรองประธานสภา
ครับ 

เลขาฯ/ปลัด  - ตามข้อบังคับประชุมสภา ข้อท่ี ๘,๑๒ ,๑๓,๑๔, ผมจะอ่านให้ฟัง 
ประธานสภา อบต. - เชิญเสนอครับช่ือครับ 
นายธวัช ไพรอรโชค  
สมาชิกหมู๑่  - ผมขอเสนอนายพะบุญโซ ไพรสุดาทิศ สมาชิกหมู่๖ 
ประธานสภา อบต. - ขอผู้รับรองครับ 
นายเกรียงศักดิ์ ยอดคีรี 
นายโซทิ ไพรแก้วมณี 
สมาชิกหมู่9  - ขอรับรองครับ 
นายพงษ์เดช ฉีโย 
สมาชิกหมู๘่  - ขอรับรองครับ 
 
นายธนพนธ์ คีรีปรีชาวิทย์ 
สมาชิกหมู๓่  - ขอเสนอนายโซธิครับ 
 
 



 
ประธานสภา อบต. - ขอผู้รับรองครับ 
นายเกรียงศักดิ์ ยอดคีรี 
นายไพโรจน์ หมอกอุดม 
สมาชิกหมู๔่  - ขอรับรองครับ 
นส.กาญจนา พานทอง 
สมาชิกหมู๙่  - ขอรับรองครับ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี    
ประธานสภา อบต. - มีเสนอเพิ่มเติมไหมครับ นับ ๑ - ๑๐ ครับ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี - หมดเวลาไม่มี ขอเลขาพิมพ์ช่ือท้ัง๒ ขึ้นบนจอภาพ 
เลขาสภาฯ  - แจกกระดาษพร้อมเขียนช่ือให้ถูกต้อง ตาม จอนี้นะครับ ถ้าเขียนผิดถือว่าบัตรเสีย 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี    
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญสมาชิก๒ท่านมาช่วยในการนับคะแนนและพนักงาน ๑ ท่านท่ีถือพานบัตร 

เชิญสมาชิกหมู่ ๑ คล่ีบัตร และสมาชิก หมู่๒ ขานช่ือ พนักงาน ๑ ท่านท่ีถือพานบัตร 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี    
ประธานสภา อบต. - ผลการนับคะแนน นายโซธิได้ ๔คะแนน นายพะบุญโซได้ ๑๑ บัตรเสีย ๓ งดออก 

เสียง ๑ รวม   ไม่มา๒ ลาออก ๑ รวม ๒๒ คน ครบ  สรุปรองประธานสภาคนใหม่ 
คือนายพะบุญโซ  

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี    
ประธานสภา อบต. ๔.๒ เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๖๕   

- เชิญผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงและใหทุ้กท่านดูตรงจอโปรเจ๊กเตอร์ของแต่ละหมู่ว่าถูกต้อง
ไหมหรือจะแก้ไขตอนท้ายแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้ครับ 

เลขาสภาฯ - การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ4 ในระเบียบนี้  การแก้ไข  หมายความว่า การ
แก้ไข ข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจัดท าร่างแผนเพิ่มเติมพร้อม

เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา 
2. คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนท่ีเพิ่มเติมให้สภาพิจารณาตามมาตรา 46 
ข้อ22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรม 
- การพัฒนาการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.มีระเบียบและหนังสือ
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง  คือ   
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ  ๒๒  เพื่ อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่ ม เ ติม  แผนพัฒนา            
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ี เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  
๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗ ลงวันท่ี ๑๖  

                             สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นค าถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดท า  
                             แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดท่ี ๑ 

- คณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้ประชุมเพื่อจัดท า และ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น   

                               ๔.๓ เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๖๖ - ๗๐ 
เลขาสภาฯ  - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 มีข้ันตอนดังนี้  

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคม ส่วนราชการและรัฐสาหกิจ
เพื่อ แจ้งแนว ทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการเพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางจัดท าแผน 

                             ๒. คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนรวบรวมแนวทางวิเคราะห์เสนอ 
                                 ต่อคณะกรรมการพัฒนา 
                             ๓. คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนประกาศใช้แผนให้เป็นไปตามกฎหมาย
สภา เพื่อให ้สภาเห็นชอบก่อนและผู้บริหารอนุมัติแผนต่อไปประธานฯ   

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี    
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีใครแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม 
นายเกรียงศักดิ์ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. - ขอมติครับ 
มติสภา - มีมติให้การับรอง/และเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๘ เสียง งดออก

เสียง ๑ 
นายเกรียงศักดิ์ ยอดคีรี   
ประธานสภา อบต. ๔.๔  เรื่ อ งการ ต้ั ง จ่ ายรายการ ใหม่ จัดหา เครื่ อ งก า เนิ ด ไฟฟ้ าขนาด เ ล็ก                            

กระแสไฟฟ้า  ๕๐ H แรงดัน ๒๒๐ v ก าลังไฟฟ้าปกติ ๑.๘-๒.๐ kw โดยประมาณนี้ 
เพราะบ้านเราหาของล าบาก และด้วยงบประมาณด้วย งบประมาณ ๒๐๐๐๐-
๓๐๐๐๐ บาท 

เลขาสภาฯ - ครับเรื่องนี้ท่ีน าเข้าสภาเพราะว่ามีความจ าเป็นเพราะหลายๆครั้งเวลาออกพื้นท่ี
หรือออก  ประชาคมเราไปกันแล้วเวลาท างานหรืออบรมมันไม่มีไฟฟ้าใช้มีแต่เครื่อง
ก าเนินขนาดใหญ่พกพาไปล าบากทางพนักงานมีความคิดเห็นกันว่าถ้ามีเครื่องพกพา
ขนาดเล็กก็จะดีเหมาะสมกับพื้นท่ีสามรถหิ้วไปไหนได้สะดวก เช่นถ้าไปนอนบ้าน
ห้วยกุ้งหรือต้องการใช้ไฟเวลากลางคืน ผมจึงอยากเสนอท่ีสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ครับ 

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี - ผมเห็นด้วยถ้าเราท าให้บ้านเราดีขึ้นหรือคนในบ้านดีขึ้นคนนอกบ้านกจ็ะดีตาม  
นายโซทิ ไพรแก้วมณี 
สมาชิกหมู๙่  - ผมอยากให้ซื้อของดีมีมาตรฐาน ครับ 
เลขาสภาฯ  - ครับเวลาเราซื้อก็จะเป็นไปตามมาตรฐาน/ให้คุ้มกับการท างานครับ 



ประธานสภา อบต - ผมขอมติสภา ครับ 
มติสภา   - มีมติตามท่ีเสนอได้ ด้วยสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
                              (ประธานและนายโซทิ) 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต - ตอนนี้เวลา ๑๒.๑๐ น เห็นควรพักการประชุม/รับประทานอาหารกลางวัน และ

นัดประชุมอีกทีเวลา ๑๓.๐๐ น ครับ 
นับองค์ประชุม    
ผูเ้ข้าประชุม               - ๑๙ คน 
ผู้ไม่มาประชุม            - ๒   คน  

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภา อบต. ๔.๕ -เร่ืองการด าเนินงานเร่ืองจ่ายขาดเงินสะสม เชิญปลัดช้ีแจง 
เลขาสภาฯ - จ่ายขาดเงินสะสมทุกโครงการท่ีท่ีผ่านวาระการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๖๔    
                             และ๑๐ กุมภาพันธ์ ๖๔ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จหมดแล้วครับ 
 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี   
ประธานสภา อบต.         ๔.๖  -เร่ืองการด าเนินงานงบประมาณในข้อบัญญัติ 
เลขาสภาฯ - ตอนนี้ได้ท างบประมาณจัดซื้อจัดจ้างไปหลายหมู่บ้านแล้วคงค้างอีกไม่กี่บ้านเช่น

หมู่ 1และหมู่7 คงต้องรออีกนิดถ้างบเข้ามาจะรีบด าเนินการเลยครับ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี   - เชิญปลัดช้ีแจง  
ประธานสภา อบต. ๔.๗ - เร่ืองขอความเห็นเร่ืองการส ารวจพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ 
เลขาสภาฯ - ครับเมื่อวานได้เห็นหนังสือฉบับนี้ผมได้น าเรียนนายกเพื่อขอความคิดเห็นโครงการ

นี้และได้เชิญนายจ ารุญท่ีมีบ้านอยู่ท่ีนี้เพื่อขอข้อมูลและให้ประสานผู้ใหญ่บ้านและ
สมาชิก อบต.ท่ีมีช่ืออยู่ในการประชาคมว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงจะได้ส่งความ
คิดเห็นไปยังส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ต่อไป 

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี - เชิญนายก/สมาชิกช้ีแจงครับ  
ประธานสภา อบต. 
นายก.อบต. - เท่าท่ีผมทราบในความคิดเห็นผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมคือตัวสมาชิกน่าจะรู้ดีท่ีสุด 

สมาชิกหมู่๖ ในวันนั้นเท่าท่ีทราบและแจ้งให้ทางป่าไม้คือจะต้องประชุมอีกรอบจะ
เชิญทาง อบต .ก านัน หลายๆนายพะบุญโซ ฝ่ายประชุมแล้วถึงจะมีมติว่าจะเอาตรง
จุดไหนปลูกป่าครับ 

นายก.อบต. - อย่างนั้นขอมติสภารับทราบ 
มติสภา - มีมติตามท่ีชาวบ้านเสนอและเพื่อประโยชน์ชาวบ้าน 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี  - เชิญปลัดช้ีแจง  
 
ประธานสภา อบต. ๔.๘  เร่ืองข้อบัญญัติต าบลของเครือข่ายที่เสนอเอกสารมาให้สภาเห็นชอบ  
                             อ่านดูนะครับ 
รองนายก - ว่าเรื่องนี้เราก็ท ามาสมัยนายกไชยา แต่การขับเคล่ือนยังไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
นายสมบูรณ์ พานทอง 
สมาชิกหมู่๑  -ผมว่าเอกสารตัวนี้ก็ผ่านกรรมการหมู่บ้านและผ่านมาหลายยุคแล้วน่าจะอนุมัติได้ 
นายธวัช ไพรอมรโชค 



รองนายก - หมวดท่ี๑๐ น่าจะก าหนดป่าชุมชนให้ชัดเจน/แล้วด าเนินอย่างไร 
นายสมจิตร กมลวรรณเลิศ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี - ในเรื่องนี้ผมก็ร่วมประชุมระเบียบกฎเกณฑ์ทุกหมู่บ้านก็มีแล้ว  
ประธานสภา อบต. 
สมาชิกหมู่ ๙ - ข้อ๔.๗ เรื่องการใช้สารเคมี และการบุกรุกพื้นท่ีใหม่น่าจะมีบทลงโทษท่ีชัดเจน 
น.ส.กาญจนา พานทอง 
สมาชิกหมู่๒ - น่าจะมีกฎหมายแม่รองรับไว้ด้วยครับ 
นายเสรี ส่าเหล่วา 
นายก อบต. - ผมว่าเรื่องนี้กฎระเบียบต่างๆเหล่านี้ก็ครอบคลุมแล้วเพียงแต่ถ้าผ่านสภาเห็นชอบ 

คณะกรรมการเครือข่ายก็จะได้ปฏิบัติจริงทุกๆครั้งใครก็ไม่กล้าแล้วจะว่าไม่
ขับเคล่ือนไม่ได้ถ้าผ่านประโยชน์มีมากกว่าผลเสียแน่นอน 

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี  -ในเรื่องนี้ถ้าเราเห็นชอบผ่านสภาก็จะเป็นกฎหมายทันท่ีเหมือนนายกว่ามาข้างต้น 
ประธานสภา อบต. ขอมติครับ 
มติสภา - มีมติได้ ด้วยสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๘ เสียงเห็นชอบ งดออกเสียง 1 เสียงนายเกรียง

ศักดิ์ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. - เรื่องผู้ว่าได้เดินทางมาเย่ียมท่ี อบต.และได้มาพูดคุยเรื่องพื้นท่ีคทช.ของหมู่ท่ี๑,๗,๙ 
นายเกรียงศักดิ์ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต.         -ต่อไป เชิญสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน 
นายเกรียงศักดิ์ ยอดคีรี 
สมาชิกหมู่ ๑ - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ ๒  - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ 3 - บ้านหนองขาวมีหมูตายหลายตัวตอนนี้แจ้งปศุสัตว์แล้ว และวันเสาร์ท่ีจะถึงจะมี

การพัฒนาหมู่บ้านครับ 
สมาชิกหมู่ ๔ - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ ๕ - ไม่มี 
นายพะบุญโซ ไพรสุดาทิศ              
สมาชิกหมู่ ๖ - เรียนท่านประธานสภา/ท่านผู้บริหารแจ้งเรื่องการ กศน.มาช่วยพัฒนาเรื่องประปา

ช่วย ชาวบ้านครับ  
สมาชิกหมู่ ๗ - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ ๘ - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ ๙ - เรื่องประปาของ อบต. ตัดให้หมดให้ใช้แต่ อบต.พอ ของชาวบ้านใช้ 
นายโซทิ ไพรแก้วมณี ของชาวบ้าน 
สมาชิกหมู่๙ - เรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านถนนไม้ด าขอยกเลิกก่อนเข้าหน้าฝนแล้ว 
นางกาญจนา พานทอง   
นายก.อบต - เรื่องถนนไม้ด าตอนนี้รถก็มาแล้วจะท าก็ท าได้หรือจะยกไปก่อนหมดน่าฝนค่อยท า

อันนี้แล้วแต่หมู่บ้าน                                      
สมาชิกหมู่ ๑๐ - ไม่มี  
สมาชิกหมู่ ๑๑ - ไม่มี                    
นายเกรียงศักดิ์ ยอดคีรี - มีอีกไหมครับ 
ประธานสภา อบต.  



เลขาสภา - แจ้งหมู่ ๕  ผมตามเรื่องถนนกับทาง อบจ.เชียงใหม่คราวๆแล้วครับและจะท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งอีกที 

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. - สภารับทราบครับ/และมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกครับ เชิญ ถ้าไม่มีจะได้ปิดการ

ประชุม 

ปิดประชุม  เวลา ๑๔.๓๕ น. 
 
    ลงช่ือ          ผู้จดบันทึกการประชุม 

     (นายเอกชัย  สมจิตร) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาแล้ว                  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1  เม่ือวันที่ 5  สิงหาคม 2564 

 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 
 (นายพะบญโซ  ไพรสุดาทิศ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 
    (นายวรกิจ  วงค์ศักดิ์ศรี) 

      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 

  (นายไพโรจน์  หมอกอุดม) 
      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง มีมติให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2564 
 

ลงช่ือ  
  (นายเกรียงศักดิ์  ยอดคีรี)   

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง  


