
 
  

 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 

ประจ าปี 2564 
วันพฤหัสดีที ่5 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

------------------------------------------- 
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 นายประสงค์ เจแฮ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 9 ประสงค์ เจแฮ  
6 นายชาญฤทธิ์ แบเจ อสม. ชาญฤทธิ์ แบเจ  
7 นายโชคชัย ดวงมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 โชคชัย ดวงมนตรี  
8 นายโกมินทร์ สร้างสว่าง  โกมินทร์ สร้างสว่าง  
9 นายรัฐพงษ์ วลัยรัตนสุข ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 9 รัฐพงษ์ วลัยรัตนสุข  

10 นายพงศ์พิธาร  เกียรติแดนไพร ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 9 เพงศ์พิธาร  เกียรติแดนไพร  
11 นายเคมู ถวิลกิจไพศาล ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 เคมู ถวิลกิจไพศาล  
12 นายวรรณชัย กวางทู  วรรณชัย กวางทู  
13 นายนพดล อารีรัตนกุล  นพดล อารีรัตนกุล  
14 นายปรีชา ชาติแดนดอย  ปรีชา ชาติแดนดอย  
15 นายไพจิตร นิยมเรือนทอง  ไพจิตร นิยมเรือนทอง  
16 นายประพิน ไพรยอดสุข  ประพิน ไพรยอดสุข  
17 นายการินทร์  ไพรยอดสุข ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 6 การินทร์  ไพรยอดสุข  
18 นายอาทิตย์  ปัญญาวรลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 6 อาทิตย์  ปัญญาวรลักษณ์  
19 นางสาวปุนยวรีย์ พะวงไพร หัวหน้าส านักปลัด ปุนยวรีย์ พะวงไพร  

20 นางชนาพร ทะวีวงค์ นักจัดการท่ัวไป ชนาพร ทะวีวงค์  
21 นางสาวพัชรี กรองบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี กรองบริสุทธิ์  
22 นายพงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ พงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย  
23 นายบรรชาย ศรศรี ผช.นักรัพยากรบุคคล บรรชาย ศรศรี  
24 นายพัฒนา บารมีสมบูรณ์ ผช.นักวิชาการเกษตร พัฒนา บารมีสมบูรณ์  
25 นายบุญวิชัย ผดุงธรรมเลิศ ผช.นักวิชาการศึกษา บุญวิชัย ผดุงธรรมเลิศ  
26 นายเมฆ กิตติเลิศ นายช่างโยธาช านาญงาน เมฆ กิตติเลิศ  
27 นายวีรโชติ พานทอง ผช.นายช่างโยธา วีรโชติ พานทอง  
28 นายจ ารูญ สุขโพธิญาณ ผช.นายช่างเขียนแบบ จ ารูญ สุขโพธิญาณ  
29 นางสาวรพร จอกู  ผช.เจ้าพนังานธรการ วรพร จอกู  
30 นางสาวเต็มเดือน วิชาชากรสีทอง ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ เต็มเดือน วิชาชากรสีทอง  
31 นางสาวอรุณี  วุฒิอุปถัมภ์ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
อรุณี  วุฒิอุปถัมภ์  

32 นายนิพนธ์ ประหยัดทรัพย์ คนตกแต่งสวน นิพนธ์ ประหยัดทรัพย ์  
33 นายกานี เพชรบริบูรณ์ พนังกานขับรถ กานี เพชรบริบูรณ์  
34 นายบุญชู  ตรีสิทฺธินพคุณ พนักงานขับรถ บุญชู  ตรีสิทฺธินพคุณ  
35 นายสันติสุข น้อยเกะ คนงานท่ัวไป สันติสุข น้อยเกะ  
36 นายปรีชา สร้างสรรค์ไพร พนังงานขันรถ ปรีชา สร้างสรรค์ไพร  

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
เลขานุการสภา อบต.  - นับองค์ประชุมสมาชิกสภา อบต.ห้วยปูลิงมาประชุมกัน จ านวน  19  ท่าน  ถือว่า

ครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานในท่ีประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตน์ไตรกล่าวเปิด   
                                                ประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป 
 



 
  
 
 

นายเกรียงศักด์ิ             เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564  เพื่อให้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) 2554 จึงขอเปิดการประชุมสภาฯ 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิท 19 

เลขานุการสภาฯ                     - เรียน ท่านประธานสภา/ท่านสมาชิกสภา/ท่านผู้บริหาร ตามสถานการณ์โควิด-                 
                                          19 ขอให้เราได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด และ 
                                          ทุกคนควรป้องกันโดยการสวมผ้าปิดปากจมูกตลอดและลดการไปท่ีแออัด และ  
                                          หมั่นล้างมือบ่อยๆ ครับ 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

นายเกรียงศักด์ิ - ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  2564                
ประธานสภาฯ                        แล้วเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นั้น ขอให้สมาชิกได้

ตรวจสอบรายงานการประชุมฯท่ีแจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนท่ีไม่ 
                                         ถูกต้องหรือจะแก้ไขขอได้แจ้งให้ท่ีประชุมเพื่อจะได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง หาก

ไม่มี และจะได้ขอมติท่ีประชุมเพื่อท ารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ                   

สมัยท่ี 2 ประจ าปี  2564  เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 รับรอง 18 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
นายเกรียงศักด์ิ           4.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ประธานสภาฯ            งบประมาณพ.ศ. 2565  ตามท่ีท่านนายกฯ เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และก่อนท่ีจะด าเนินการ
พิจารณา ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดท า
งบประมาณและขั้นตอนการพิจารณาให้ท่ีประชุมสภาฯทราบ 

เลขานุการสภาฯ - ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ผมขอช้ีแจง 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ 

 ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณท าการ
พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะ
ผู้บริหาร ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงิน 

 
 



 
  

 
 

งบประมาณยอดใด เป็นงบประมาณประจ าปี แล้วให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
รวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหาร ท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันท่ี ๑๕ 
สิงหาคม  

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้อง 
พิจารณา  เป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระ รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี ๑ ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง  
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ 
ลงมติก่อนท่ีสมาชิก สภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนัน้พอสมควรแล้ว เพื่อ
ประโยชน์ แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อน  รับหลักการก็ได้  

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญั ติ ท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว                
ถ้าจะต้องส่ง ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุม
สภาจะต้อง ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและ
บันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า
ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง 
ก่อนวันประชุม พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน หรือช้ีแจงข้อ
สงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ 
ข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วย 

 
 



 
  

 
 

 กับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือ 
เสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน 
หรือบกพร่องในสาระส าคัญท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะท่ีขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้ มี
การแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ แปร
ญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่
ถ้าไม่เป็นการขัดข้องท่ีจะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ ให้พิจารณา
จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตาม ความในวรรค 
สามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณา   ข้อท่ีได้ระงับไว้
นั้น ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วนในการประชุมต่อวาระท่ีสองให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เฉพาะข้อท่ีได้ระงับ
ไว้เท่านั้น 

 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรใน
การพิจารณา วาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 

 
นายเกรียงศักด์ิ - ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ                       รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อท่ีประชุมสภาฯ 

นายก อบต. - เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
                                            ท่านในการจัดท าข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 ผมขอแถลงสรุปแต่ละแผนงานท่ีส่วนราชการในสังกัด อบต.ห้วยปูลิง  แต่
ละส่วน เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจดู
รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติท่ีได้แจกไปแล้วและตามไลด์หน้าจอโปร์เจ็กเตอร ์
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                        ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 

 บัดน้ีถึงเวลาท่ีจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี 

                                           1. สถานะการคลัง 
                                           1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันท่ี 3 ส.ค. พ.ศ. 2564 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยปูลิง มีสถานะการเงิน  ดังน้ี 
 
 



 
  
 
  1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน   22,749,871.83  บาท 
  1.1.2 เงินสะสม           6,993,452.03   บาท 
  1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม          10,490,206.27            บาท 

1.1.4 รายงานกันเงินได้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  -บาท 
1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน            บาท 

                                            1.2 เงินกู้คงค้าง ...............-................                                       บาท 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 3 ส.ค. 
    พ.ศ. 2564 
    (1) รายรับจริง                                19,554,405.03            
บาท 
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  46,200             บาท 
    (3) รายจ่ายจริงและรวมจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
                                                     13,997,882.31             บาท     
    (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม             2,493,000.00        บาท    
    (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                            บาท 

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 
2561 

รายจ่ายจริง ปี 
2562 

รายจ่ายจริง ปี 
2563 

รายจ่ายจริง ปี       
2564(ณ.27 ส.ค. 
64) 

จ่ายจากงบประมาณ  
  งบกลาง 3,729,694.00 4,025,610.00 4,036,847.00 3,842,679.01 
  งบบุคลากร 7,189,590.00 9,208,480.00 8,932,188.00 7,510,990.00 
  งบด าเนินงาน 3,806,688.83 5,186,610.00 5,245,165.00 2,417,552.07 
  งบลงทุน 2,879,800.00 2,864,300.00 3,178,800.00 1,039,387.00 
  งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00             -.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,200,807.34 1,700,000.00 1,592,000.00 1,068,300.00 
งบเงินอุดหนุนท่ี
รัฐบาลให้ระบุ
วัตถุประสงค์ 

       46,200.00 

รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

19,821,580.17 23,000,000.00 23,000,000.00 15,925,108.08 

รวม 22,570,000.60 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 

 
 
 



 
  
ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

 

 รายรับจริง            
ปี 2564 ณ. 27 

ส.ค.64 

รายรับจริง            
ปี 2563ณ.30 

ก.ย.63 

รายรับจริง            
ปี 2562 

รายได้จดัเก็บ 
  หมวดภาษีอากร 1,798.20 1,772.90 32,558.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 15,460.00 10,930.00 13,716.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 95,676.82 185,181.20 195,279.34 
  หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์   .00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 37,870.00 36,911.00 33,029.00 
  หมวดรายได้จากทุน .00 .00 105,750.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 150,805.02 234,795.10 380,332.34 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร 11,720,110,.63 13,205,831,.64 14,209,776,.39 
   รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

11,720,110,.63 13,205,831,.64 14,209,766.39 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,944,793.10 8,905,896.00 8,869,774.00 
  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนระบุ 46,200.00 12,246.00 8,869,774.00 

รวม 20,861,908.75 22,358,771.74 23,459,882.73 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,416,371 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 155,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา 3,622,067 
 แผนงานสาธารณสุข 642,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 135,000 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 55,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  194,000 

ด้าน  
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,185,328 
 แผนงานการเกษตร 557,680 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
 แผนงานงบกลาง 4,997,554 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 23,000,000 
 
นายเกรียงศักด์ิ   - และรายละเอียดอื่นๆ และแบบแปลนงานโครงการฯ ตามรายละเอียดเอกสาร              
ประธานสภาฯ   ท่ีแจกพร้อมวาระการประชุมนี้แล้ว ตามท่ีนายกฯ  ได้ช้ีแจงรายละเอียด ร่าง  
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น 

-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(แก้ไขถึงฉบับ ท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗  ในการพิจารณา 
ญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึง่ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่ง 
รา่งข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี 
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ท่ีจะ อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนัน้พอสมควรแล้ว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯท่านใด 
 ประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามอีก หรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มีการซักถามและอภิปรายเพิ่มเติม 

นายเกรียงศักด์ิ - หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ                     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้

สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเพื่อรับหลักการ 



 
  
มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 1ด้วยเสียงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ ผู้
มาประชุม  จ านวน 21 คน   

                                                 เห็นชอบ      จ านวน     20 คน  
          ไม่เห็นชอบ   จ านวน     -   คน 
          งดออกเสียง   จ านวน    1  คน (ประธานสภาฯ  ) 

นายเกรียงศักด์ิ                      วาระ4.2 เร่ืองเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ เชิญเลขาช้ีแจ้งระเบียบ 
เลขาสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ฯ ท้องถิ่น  

พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง 
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงนับแต่สภามีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นและส่งร่างข้อบัญญัติฯนั้นให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาและท่ีประชุมจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 45, 49 และหมวดท่ี 8 ข้อ 103 – 110 ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือ
สมาชิกผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
จ านวน 3 - 7 คน การเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) 
ข้อ 8 จึงขอให้ท่ีประชุมก าหนดว่าจะเลือกกรรมการแปรญัตติกี่คน และเสนอช่ือ
สมาชิกสภาฯ ท่ีเหมาะสมเพื่อท าหน้าท่ีต่อไป 

นาย เสร ีส่าเหล่วา - ขอเสนอการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ชุดเดิมจ านวน  3  คน คน 1.คือ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2           นายองอาจ อาฟู คนท่ี 2.คือนายธนพนธ์  ศีรีปรีชาวิทย์ คนท่ี 3. นายวรกิจ วงค์

ศักดิ์ศรี 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี            ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ           1.นส.กาญจนา พานทอง 2.นายอัศวิน นอ้ยเกตุ 3.นายจอเหล่ วรยศสกุล 
นายเกรียงศักด์ิ มีสมาชิกท่านใดเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกครับหรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ผมจะนับ1-10 

หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น   
ประธานสภาฯ                       จะได้ขอมติท่ีประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นาย เสรี ส่าเหลว่าเสนอ ให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติ จ านวน 3 คน  

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี - ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ท่ีจะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
ประธานสภา 

นายธวัช ไพรอมรโชค  - ขอเสนอ นายองอาจ อาฟ ูสมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
 
 



 
  
 

ที่ประชุม   - นายบุญธรรม ถวิลกิจไพศาล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  3  ให้การรับรอง 
- นายพะบุญโซ ไพรสุดาทิศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  6  ให้การรับรอง  

ประธานสภาฯ               - มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง 2 คน ครบตาม  
ระเบียบฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอช่ือผู้อื่นอีก จึงขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให้            

                                       นายองอาจ อาฟู  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
มติที่ประชุมเห็นชอบให้             - นายองอาจ อาฟู  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 

                                       เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2565  คนที่ 1 

ประธานสภาฯ - ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ท่ีจะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

นายองอาจ            - ขอเสนอ นายธนพนธ์ ศีรีปรีชาวิทย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม   - นายวรกิจ วงค์ศักดิ์ครี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7    ให้การรับรอง  
    นายจอเหล่ วรยศสกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11   ให้การรับรอง 

ประธานสภาฯ   - มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง 2 คน ครบตาม     
ระเบียบฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอช่ือผู้อื่นอีก จึงขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให้  

                                              นายธนพนธ์ ศีรีปรีชาวิทย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 เป็นกรรมการแปรญัตติ  
                                             คนท่ี 2  
 มติที่ประชุมเห็นชอบให้              -  นายธพนธ์ ศีรีปรีชาวิทย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3  เป็น กรรมการแปรญัตติ                

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 คนที่ 2 

ประธานสภาฯ - ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ท่ีจะเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

นายแบรดา ไพรจาตุรงค ์  - ขอเสนอ  นายวรกิจ  วงค์ศักดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  7 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4 

ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม   - นายเสรี  ส่าเหล่วา          สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2  ให้การรับรอง 
    นายแบรคา  ไพรจาตุรงค์        สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4      ให้การรับรอง 

ประธานสภาฯ - มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง 2 คน ครบตาม
ระเบียบฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอช่ือผู้อื่นอีก จึงขอมติท่ีประชุมเห็นชอบให้           
นายวรกิจ วงค์ศักด์ิศรี   สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  7 เป็นกรรมการแปรญัตติ              
คนท่ี 3 

มติที่ประชุมเห็นชอบให้           -  นายวรกิจ วงค์ศักด์ิศรี       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  7 เป็น กรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565  

คนที่ 3 

 



 
  

 

ประธานสภา ฯ - ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ท้ัง 3 คน ไปก าหนดวันนัดประชุมกับทาง
เลขานุการสภาฯ เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ และด าเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จ และจัดท า
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  

ที่ประชุม - รับทราบ 

ประธานสภาฯ   - การก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ท่ีประชุมได้เสนอ 

นส.กาญจนา พานทอง  - ขอเสนอให้ส่งค าแปรญัตติให้กับคณะกรรมการฯ ต้ังแต่วันท่ี 6 - 9 สิงหาคม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  2564 โดยวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 เริ่มรับค าแปรญัตติ เวลา 08.00 – 16.30 น                        
                                        ณ ห้องประชุมสภา อบต.ห้วยปูลิง และหลังจากประชุมในวันนี้เสร็จขอเชิญ 
                                        คณะกรรมการแปรท่ีได้รับการคัดเลือกประชุมเลือกประธานและเลขานุการ  
                                        ต่อเลยครับ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น            
จะได้ขอมติท่ีประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีนางกาญจนา สมาชิกสภาฯ 
                                          หมู่ท่ี 9 เสนอ 

ประธานสภาฯ 4.3  เร่ืองนัดประชุมสมัยที่3 คร้ังที่ 2 การก าหนดวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอก าหนดวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 
3 ข้ันลงมติ ต่อไป ขอเชิญเสนอ 

นายองอาจ อาฟู            - ขอเสนอวันลงมติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  พ.ศ.2565 ในวันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น จะได้
ขอมติท่ีประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นายองอาจ อาฟู สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เสนอ 

ประธานสภาฯ - ครับตอนนี้เวลา 12.05 น ขอพักการประชุมแล้วรับประทานอาหารแล้วกลับเข้ามา
ประชุมอีกครั้ง เวลา 13.00 น     

ประธานสภาฯ เวลา 13.05 นับองค์ประชุมนับองค์ประชุมสมาชิกสภา จ านวน  21 ท่าน  ถือ
ว่าครบองค์ประชุม (รวมประธาน) 

4.4.เร่ืองขอความเห็นชอบในการขอเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าและขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

เลขานุการสภาฯ                    - ครับบัดนี้มีทางหน่วยงานส่วนราชการท่ีอยู่ในพื้นท่ีต าบลห้วยปูลิงได้จัดส่ง  
    เอกสาร  อาทิ โรงเรียน/ รพสต จ านวน 4 สถานบริการ/วัด และทาง ส านักงาน  



 
  
 
 
                                         สาธารณสุขได้จัดส่งเอกสารหนังสือ แผนฝัง/พิกัดพื้นท่ีโครงการหลวงวัดจันทร์ขอ  
                                        ใช้พื้นท่ีท่ีท ากินของเกษตรในโครงการบ้านห้วยตอง/บ้านห้วยปูเลย จ านวน 88   
                                        ราย เพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบและต่อจากนี้ไปหน่วยงานหรือ อบต.จะท าอะไร  
                                        ต้องขออนุญาตไปยังป่า ไม้เพื่อขอเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าและขอความ  
                                        เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ทุกๆครั้ง จึงแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ                   - มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มอีกจะได้ขอมติ 

มติที่ประชุม                          - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   จ านวน   20  เสียง                 
4.5.เร่ืองแบบค าขอก าหนดเปน็ส านักงานพื้นทีพ่ิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในพืน้ที่ที่ได้รับความเดือดร้อนทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานในการด ารงชีพ ได้แก่ ความยากล าบากของการคมนาคม ความขาด
แคลนสาธารณูปโภคๆกรณีไฟฟ้าและน้ าใชใ้นส านักงานให้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาต าบลต่อไป 

มติที่ประชุม                          - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

เลขานุการสภาฯ 4.6.เร่ืองต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า(แบบคออ่อน)
จ านวน2เคร่ืองๆละ11,000 บาทรวม2เคร่ือง 22,000 บาท โดยโอนลดมา
จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปงบบุคลากรเงินเดือน
พนักงาน 22,000 บาท 
4.7.เร่ืองแก้ไชเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงโครงการซ่อมสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านห้วยไม้ด าหมู่9 จาก 2 ถังลดเหลือ 1 ถัง จ านวนเงิน เท่าเดิม
คือ 200000 บาท 
4.8.เร่ืองต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปั่นหรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
จ านวน1เคร่ืองๆละ22,000 บาท โดยโอนลดมาจากแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 22,000 บาท 

เลขานุการสภาฯ                   - และในส่วนท่ีต้องแจ้งสภาในกรณีท่ีเงินงบประมาณไม่เข้ามาในส่วนท่ีเป็นหมวด     
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต้องขออ านาจสภาว่าด้วยระเบียบ    
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ  
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2)
พ.ศ. 2548 หมวดท่ี5 การกันเงินข้อ 49 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินนั้นไปอีก
ให้องค์กร  ปกครองท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลา   หนึ่งปี ดังนั้นผมจึงแจ้งให้สภาทราบเพื่อจะได้ขอมติ 
อาทิโครงการท่ีอยู่ในข้อบัญญัติ ท่ีรอเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มอีกจะได้ขอมติ 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ / อนุมัติ เห็นชอบจ านวน   20  เสียง      
 
 



 
  
            

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อหารือหรือเรื่องอื่นๆ หรือ เรื่องท่ีจะสอบถามหรือไม่          

เชิญเสนอแต่ละหมู่ครับ 

เลขานุการสภาฯ                   เรื่องต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าลงห้องประชุมครับ 
ครับจากท่ีเรามีการเสนอโครงการก่อสร้างถนนทางเท้าลงห้องประชุมเมือวาระ                                               
การประชุมครั้งท่ี ผ่านมาผมจึงมาเสนอสภาพิจารณาอีกครั้งเพราะคิดว่าน่าจะท า
ได้แล้วและคิดว่าไม่มีการเลือกต้ังในปี 2564 

มติที่ประชุม   - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ                   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
นายธวัช ไพรอมโชค - ปีนี้มีการเตรียมงบส าหรับอุทุกภัยแก้ไขในพื้นท่ีไว้ไหมครับ 
เลขานุการสภาฯ                    เตรียมไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2              - ไม่มี 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3              - ไม่มี 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4              - ไม่มี 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5              - ไม่มี 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
นายพะบุญโซ ไพรสดาทิศ - เมื่อวันท่ี 28 ก.ค. 2564 ท่ีผ่านมาชาวบ้านห้วยปมฝาดได้ร่วมกับจิตอาสา 

พัฒนาหมู่บ้านเนื่องในวนัเกิดพระเจ้าอยู่หัว 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7              - ไม่มี 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8              - ไม่มี 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9              - ไม่มี 

นส.กาญจณา พานทอง - อาทิตย์ท่ีผ่านมาชาวบ้านได้ช่วยกันพัฒนาและตัดต้นไม้ข้างทาง อาจท าให้ไม
สะดวกในการเดินทางจึงขออภัยมา ณ.โอกาสนี้ค่ะ 

นายโซทิ ไพรแก้วมณี - ผมขอฝากผู้บริหารเป็นข้อคิด ตอนนี้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และมี่ร่องลึก เรา
น่าจะพัฒนาช่วยกันสักครั้งหนึง่ครับ 

 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10            - ไม่ม ี

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11             - ไม่มี 

นายก อบต.ห้วยปูลิง  ครับผมจะพยายามรีบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยด่วนต่อไป
ครับและหากมีปัญหาอะไรก็ท าหนังสือเข้ามาหรือแจ้งผ่านทางสภาเพื่อจะได้ให้
ช่างหรือพนักงานออกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลือตามอ านาจหน้าท่ี
ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายก อบต.ห้วยปูลิง - ก็ขอให้ชาวบ้านไปประชุมและช้ีแจงให้เจ้าของรับทราบตามมติท่ีประชุม 

 



 
  

 ชาวบ้านและฝากประชาสัมพันธ์เรื่องขอความร่วมมือจากประธานสภาฯ           
และสมาชิกสภาฯเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะในชุมชน ตามท่ีเคยได้ประชาคม
ขอความร่วมมือเรื่องการคัดแยกขยะไปแล้ว  ซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาล 
และเป็นนโยบายของทางจังหวัด เพื่อทาง อบต.ห้วยปูลิง จะได้รายงานผลการ
ด าเนินการให้ทางนายอ าเภอ ให้กับทางท้องถิ่นจังหวัด  ว่าทาง ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ อบต. ได้ขับเคล่ือนเรื่องบริหารจัดการขยะแล้ว และจะขยายผลให้ทาง 
ฝ่ายปกครอง ทางประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะให้น้อยลงไป ท่ี
จะน าขยะในครัวเรือนมาท้ิงในถังขยะของอบต.ห้วยปูลิง  อีกท้ังเราจะต้อง สร้าง
จิตส านึกให้กับตัวเราเองเพราะปัญหาขยะเป็นปัญหา 

ที่ประชุม   รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ                    - เรื่องโรคไวรัส โควิด 19 ตอนนนี้เราได้รับอนุมัติงบหมวดท่ี5 กองทุน สปสช มา  
ด าเนินการในการจัดหาเครื่องตรวจอุณหภูมิ/แฮลกอฮอล์/แม็สปิดจมูกซึ่งผม   
ได้น าไปไว้ 2 จุดด่านสกัด บ้านห้วยตอง และด่านสกัดอุทยาน เพื่อตรวจคัดกรอง
คนท่ีจะเข้ามาในพื้นท่ีเราเป็นการป้องกัน เช่นท่ีผ่านมาเมื่อไม่กี่วัน มีต่างด้าว
ส่ือสารอะไรไม้ได้ไม้มีบัตร ไปท างานท่ี อ าเภอฝางมา ซึ่งมีการระบาด กลับมาจะ
ไปบ้านในสอย และกลุ่ม นักเรียน กลับบ้านน้ าส่อมอีก2 ล ารถ และมาจาก กทม.
มาเท่ียวดอยปุย อีก ถ้าเราไม่ป้องกันแต่แรกๆถ้ามีการระบาดในพื้นท่ีเราจะรับมือ
ล าบากมากข้ึน ตอนนี้ผมได้ออกค าส่ังมอบหมาย จนท. อบต.ไปอยู่ด่านคัดกรองท่ี
อุทยานแล้ว จึงอยากถามสมาชิกว่าเราน่าจะไปอยู่ตรวจด้วยกัน 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
นส.กาญจณา  พานทอง  - เห็นด้วยว่าสมาชิกท่านใดมีจิตอาสาแบ่งเวรกันไปช่วยกัน ขนาดก านัน/ผญ.บ้าน  
                                       แบ่งเวรไปอยู่ท่ีอ าเภอ 
เลขานุการสภาฯ                    - ถ้าอย่างนั้นผมจะก าหนดเวรให้สมาชิกเลยนะครับและจะน าไปติดประกาศไว้ให้  
                                       ทราบโดยท่ัวกันและอีกเรื่องเงินสาธารณสุขตามพระราชด าริได้โอนให้กับบัญชี  
                                        หมู่บ้านแล้วครับ ขอให้รีบด าเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์และจัดส่งเอกสารให้     
                                       ครบ 
นายเกรียงศักด์ิ - มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอย้ า 
ประธานสภาฯ                        นัดการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 
  13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ฯ  แห่งนี้ เพื่อ  
  พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ต่อไป  
เลขานุการสภาฯ  - ช่วงนี้พายุเข้าหากพื้นท่ีใดประสบปัญหาจากภัย ช่วยแจ้งเข้ามาด้วย ทาง 
  โทรศัพท์ก่อนก็ได้ ท่านผู้บริหารจะได้ช่วยเหลือตามอ านาจหน้าท่ี ให้ทันต่อ 
  สถานการณ์ 
นายกฯ  - ฝากพวกเราช่วยดูๆด้วยครับ 
นายเกรียงศักด์ิ                     มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการ 
ประธานสภาฯ                        ประชุม 
ปิดประชุมเวลา   15.25 น. 

 
                   ลงช่ือ          ผู้จดบันทึกการประชุม 

     (นายเอกชัย  สมจิตร) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 



 
  

 

 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2  
เม่ือวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2564 
 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 
 (นายพะบญโซ  ไพรสุดาทิศ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 
    (นายวรกิจ  วงค์ศักดิ์ศรี) 

      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 

  (นายไพโรจน์  หมอกอุดม) 
      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ           
สมัยที่ 3  คร้ังที่ 2 เม่ือวันอังคารที่  13 สิงหาคม  2564 

 

ลงช่ือ  
  (นายเกรียงศักดิ์  ยอดคีรี)   

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง  

 
 


