
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วันพฤหัสบดีที่ 13  เดือนสิงหาคม 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 ลากิจ 

10 นายไพโรจน์ หมอกอุดม ส.อบต.หมุ่ท่ี 4 ไพโรจน์ หมอกอุดม  
11 นางหมื่อชิ  พะยิ ส.อบต.หมู่ท่ี 5 หมื่อชิ พะยิ ลากิจ 

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  
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 ปุนยวรีย์ พะวงไพร  

6 นางชนาพร ทะวีวงค์ นักจัดการท่ัวไป ชนาพร ทะวีวงค์  

7 นางสาวพัชรี กรองบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี กรองบริสุทธิ์  

8 นายพงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ พงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย  

9 นายบรรชาย ศรศรี ผช.นักรัพยากรบุคคล บรรชาย ศรศรี  

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 วิชาชากรสีทอง  

17 นางสาวอรุณี  วุฒิอุปถัมภ์ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อรุณี  วุฒิอุปถัมภ์  

18 นายนิพนธ์ ประหยัดทรัพย์ คนตกแต่งสวน นิพนธ์ ประหยัดทรัพย ์  

19 นายกานี เพชรบริบูรณ์ พนังกานขับรถ กานี เพชรบริบูรณ์  

20 นายบุญชู  ตรีสิทฺธินพคุณ พนักงานขับรถ บุญชู  ตรีสิทฺธินพคุณ  

21 นายสันติสุข น้อยเกะ คนงานท่ัวไป สันติสุข น้อยเกะ  

22 นายปรีชา สร้างสรรค์ไพร พนังงานขันรถ(คนงานท่ัวไป) ปรีชา สร้างสรรค์ไพร  

 

 



ผู้มาประชุม 19  คน    

ผู้ลาประชุม 1  คน 

ผู้ขาดประชุม 1  คน    

ผู้เข้าร่วมประชุม     19      คน 

เร่ิมประชุม                    เวลา 09.30 น 

 
นายเอกชัย สมจิตร บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงสมัยสามัญ สมัยท่ี 3   
เลขานุการสภาฯ          ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี  2 และสมาชิกฯได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอ 
  เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง จุดเทียนธูปบูชาพระ  

รัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายเกรียงศักด์ิ             สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าน 
ประธานสภาฯ             รองฯ/เลขานุการนายกฯ/ปลัดฯ/ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการท่ีให้                                  

เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปู
ลิง สมัยสามัญสมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564  ครั้งท่ี 2 ในวันนี้ ได้แจ้งนัดประชุมสมาชิก
ฯ แล้วในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564  ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 5 
สิงหาคม 2564 สมาชิกฯได้มาร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการ
ประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1         เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2          รับรองรายงานการประชุม 
นายเกรียงศักด์ิ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยท่ี  3
ประธานสภาฯ ประจ าปี2564 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 ส าหรับรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงดังกล่าว คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงได้ตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงขอให้สภา
องค์การบริหารร่วมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนลงมติรับรอง  มีสมาชิกฯท่านใดจะขอ
เปล่ียนแปลงแก้ไขอย่างไรขอเชิญครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
นายเกรียงศักด์ิ เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดขอแก้ไขเปล่ียนแปลง ก่อนท่ีจะมีการลงมติผมขอให้ 
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯว่าครบจ านวนองค์ประชุม 
 ว่าครบหรือไม่ 
นายเอกชัย มีสมาชิกสภาฯ จ านวน  21  คน   มาประชุม  19 คน    ลาประชุม 1 คน             
เลขานุการสภาฯ ขาดประชุม  1  คน   ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม 

นายเกรียงศักด์ิ  เมื่อครบจ านวนเป็นองค์ประชุมแล้ว  ล าดับต่อไปผมขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรอง 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง  สมัยสามัญ สมัยท่ี  
                             3 ประจ าปี 2564 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  5  สิงหาคม  2564 โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม รับรอง              18 เสียง 
 ไม่รับรอง             - เสียง 



 งดออกเสียง         1 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่ 
นายเกรียงศักด์ิ ๕.1 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง  เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  วาระท่ี 2 ข้ันแปร 
 ญัตติ ขอให้เลขานุการสภาฯช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเอกชัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2552 ข้อ 49 วรรคสอง  ภายใน 
 ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารหรือ  
 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรและจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ 
 ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ 
                             ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
                             จะต้องมีสมาชิกรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการ 
                             แปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง เดิมและตามท่ีมี 
                             การแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา  
                             ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอน 
                             ใดหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ 
                             แปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
                             ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ 
                             สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่ 
                             กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา 
                             ท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ 
                             รายงาน นั้นข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียง 
                             ตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น   
                             เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
นายเอกชัย ได้ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบแล้ว จากการประชุมครั้งท่ี 
เลขานุการสภาฯ 
นายเกรียงศักด์ิ           เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงได้มีมติรับ 
ประธานสภาฯ หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 แล้ว  
                               และได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาซึ่งคณะกรรมการ 
 แปรญัตติประกอบด้วย 
 1.นายองอาจ อาฟู  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 2.นายธนพนธ์ ศีรีปรีชาวิทย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 คณะกรรมการแปรญัตติ 

3.นายวรกิจ วงค์ศักดิ์ศรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  7 เลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติโดยท่ีประชุมก าหนดนัดประชุมในวันท่ี  6-9 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง
ปฏิบัติงานประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง เพื่อพิจารณาร่าง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งตามข้อ 50 วรรคสอง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัย
ต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติคงร่างเดิม จึง
ขอให้ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 

นายองอาจ อาฟ ู ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
ประธานแปรญัตติ ข้อบัญญัติ ประธานกรรมการแปรฯงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
 256๕ เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2564  และได้ก าหนดระยะเวลาค าแปรญัตติ  
       วันท่ี  6  สิงหาคม 2564   ต้ังแต่เวลา 08.00 – 16.30.00 น. 
       วันท่ี  7  สิงหาคม 2564   ต้ังแต่เวลา  08.00 – 16.30.00 น. 
       วันท่ี  8  สิงหาคม 2564   ต้ังแต่เวลา  08.00 -  16.30.00 น. 
                             และประชุมวันท่ี  9  สิงหาคม 2564   ต้ังแต่เวลา  09.30 -  16.30.00 น. 
 ณ ห้องปฏิบัติงานประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ปรากฏว่าไม่ 
                             มีสมาชิกสภาท้องถิ่น ยื่นเสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
                             ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ประชุมเม่ือวันท่ี  5  
                             สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติงานประธานสภาองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของ 
                             ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๕  ในแต่ละส่วนโดย 
                             ละเอียดไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อความใด เห็นว่า ข้อความใน 
                             งบประมาณรายจ่ายรายการต่างๆ มีความเหมาะสมแล้ว จึงมีมติคงไว้ตามร่าง 
                             เดิมและให้ส่งรายงานความเห็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยป ู
                             ลิงทราบต่อไป    
นายเกรียงศักด์ิ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.             
ประธานสภาฯ            2565 ได้รายงานผลการประชุมให้ท่ีประชุมทราบแล้ว ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
                            ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกว่าอยู่ครบจ านวน 
นายเอกชัย สมจิตร       สมาชิกสภาฯ จ านวน   21   คน   มาประชุม   19   คน   ลาประชุม    1    คน 
เลขานุการสภาฯ ขาดประชุม   1    คน  ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม 
นายเกรียงศักด์ิ เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมแล้ว ล าดับต่อไปผมจะขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                             งบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม คงร่างเดิม        จ านวน 18    เสียง  
                              งดออกเสียงจ านวน 1     เสียง    
นายเกรียงศักด์ิ ท่านใดเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง 
นายเกรียงศักด์ิ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 วาระนี้ขอให้ผ่านไป 
                               ต่อไปวาระที่ 3 ข้ันลงมติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
 ประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 52 ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี3ไม่มี 



 การอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการประชุมสภา 
                             ท้องถิ่นลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ผมจึงขอถามท่ีประชุมสภาฯ  
                             ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ก่อนมีการลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ  
                             ตรวจสอบจ านวนองค์ประชุมว่าครบเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
นายเอกชัย สมาชิกสภาฯ    จ านวน 21 คน  มาประชุม  19 คน ลาประชุม 1 คน           
เลขานุการสภาฯ ขาดประชุม    1     คน   ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม 
นายเกรียงศักด์ิ เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมแล้ว ล าดับต่อไปผมจะขอมติท่ี  
ประธานสภาฯ ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านให้เห็นสมควรให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย       
                            ประจ าปี 2565 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 จ านวน 18  เสียงงดออก  
                               เสียงจ านวน 1  เสียง 
นายเกรียงศักด์ิ สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรไม่ให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาฯ 2565  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ไม่ให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
นายเกรียงศักด์ิ เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงได้มีมติตราข้อบัญญัติ                 
ประธานสภาฯ             งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25655 จ านวน 18  เสียง  
                             ไม่ให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  จ านวน    -    เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
 
นายเกรียงศักด์ิ          -ในวาระนี้มีท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกพบกับสมาชิก 
ประธานสภาฯ  เชิญครับ 

นายทองเปลว เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขา  คณะผู้บริหาร ท่าน 
นายก อบต.  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอขอบคุณท่าน 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านท่ีลงมติเห็นชอบและเห็น        
                             ควรให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 และตราเป็นข้อบัญญัติ     
                             งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๕ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ 
                             ประชาชน ขอขอบคุณครับ 
นายเกรียงศักด์ิ มีท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมครับ   
ประธานสภาฯ เชิญแต่ละหมู่ครับ 
นายกทองเปลว เรื่องพื้นท่ีป่ายังมีโบสถ์ต่างในพื้นท่ีและตามท่ีท่านสมาชิกหมู่9 แจ้งศูนย์หัตถกรรม
สตรีนายก อบต. ทุกหมู่บ้าน 
นายเกรียงศักด์ิ ขอมติท่ีประชุมครับ  
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบจ านวน 18  เสียง  
สมาชิกหมู่1               เมื่อวันท่ี12 ส.ค. 64 ชาวบ้านได้ช่วยกันพัฒนาสวนเกษตรท่ีโรงเรียน 
สมาชิกหมู่2               มีการล่าสัตว์ข้ามพื้นท่ีจึงขอแจ้งให้ทุกหมู่บ้านว่ากฎหมู่บ้านมีควรเคารพกฎด้วย 
สมาชิกหมู่3               หมู่3มีการพัฒนาหมู่บ้าน และถนนหนองขาวมีตะไค้น้ าอยากให้พนักงานไปตัดหญ้า   



                             และต้นไม้ด้วย 
สมาชิกหมู่9               เรื่องฝากจาก พมจ.เรื่องส ารวจผู้ประสบปัญหา สมุดพกครัวเรือน และ อพม แต่ละ  
                             หมู่บ้านช่วยดู ข้อมูลค่อนข้างยาก 
นายก อบต.               การคัดเลือกต้องผ่านการประชาคมก่อน และมีเกณฑ์การคัดเลือกอยู่แล้ว 
สมาชิกหมู่10             การไปอยู่ด่านคัดกรองตอนนี้อุปกรณ์บางอย่างใกล้หมดแล้วเช่นผ้าปิดจมูก                
สมาชิกหมู่1               ผมเสนอให้ อสม ไปอยู่ด่านคัดกรองด้วยครับ 
เลขาสภา ครับผมจะน าเรื่องนี้ไปแจ้งกับ รพ.สต. เพื่อจะประสาน อสม ต่อไป   
                             
นายเกรียงศักด์ิ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือเสนออีกหรือไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมสภาแล
ประธานสภาฯ           ขอขอบคุณท่ีทุกท่านท่ีเสียสละเวลามาไกลและฝนก็ตกมากขอให้ท่านเดินทางกลับ  
                            โดยสวัสด์ิภาพครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.35 น. 
   
    ลงช่ือ          ผู้จดบันทึกการประชุม 

     (นายเอกชัย  สมจิตร) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
เม่ือวันอังคารที่ 28  กันยายน 2564 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 
 (นายพะบญโซ  ไพรสุดาทิศ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 

    (นายวรกิจ  วงค์ศักดิ์ศรี) 
      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 

  (นายไพโรจน์  หมอกอุดม) 
      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
เม่ือวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 

 

ลงช่ือ  
  (นายเกรียงศักดิ์  ยอดคีรี)   

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 


