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ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเกรียงศักดิ์  ยอดคีรี ประธานสภา อบต.ห้วยปูลิง เกรียงศักดิ์  ยอดคีรี  
2 นายคาทู ธนานุรัตนา รองประธานสภา อบต.ห้วยปูลิง คาทู ธนานุรัตนา  
3 นายธวัช  ไพรอมรโชค สมาชิกสภา อบต หมู่ท่ี 1 ธวัช  ไพรอมรโชค  
4 นายองอาจ  อาฟู สมาชิกสภา อบต หมู่ท่ี 1 องอาจ  อาฟู  
5 นายสุเทพ  ซะโพ สมาชิกสภา อบต หมู่ท่ี 2 สุเทพ  ซะโพ  
6 นายเสรี  ส่าเหล่วา สมาชิกสภา อบต หมู่ท่ี 2 เสรี  ส่าเหล่วา  
7 นายบุญธรรม  ถวิลกิจไพศาล สมาชิกสภา อบต หมู่ท่ี 3 บุญธรรม  ถวิลกิจไพศาล  
8 นายธนพนธ์  คีรีปรีชาวิทย์ สมาชิกสภา อบต หมู่ท่ี 3 ธนพนธ์  คีรีปรีชาวิทย์  
9 นายแบรดา  ไพรจาตุรงค์ สมาชิกสภา อบต หมู่ท่ี 4 แบรดา  ไพรจาตุรงค์  

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

 

 
 

  / ผู้เข้าร่วมประชุม..... 



   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
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 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.เจ้าพนังานธุรการ 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  

 
 
ผูไ้ม่มาประชุม  ๑. นายสุเทพ  ซะโพ สมาชิกสภา อบต หมู่ท่ี ๒  (ลากิจ) 
   ๒. นางหมื่อชิ  พะยิสมาชิกสภา อบต หมู่ท่ี ๕ ( ขาด) 

๓. นายนายโซทิ ไพรแก้วมณีสมาชิกสภา อบต หมู่ท่ี ๙ ( ขาด) 
๔. ชัชวาล  จิตต้ังสกุลสมาชิกสภา อบต หมู่ท่ี ๕ ( ขาด) 

 
 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๔๐  น. 
นายเอกชัย สมจิตร          
ปลัด อบต  - เมื่อท่ีประชุมพร้อม ขอเรียนเชิญท่านประท่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ห้วยปูลิง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป ครับ 



   

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภาฯ ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันอังคาร  ท่ี ๒๘ 

กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔วันท่ี  เวลา ๐๙.๕๐น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ห้วยปูลิง 

ระเบียบวาระที่  ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑. แจ้งเรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙ และการระบาดไข้เลือดออกใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑.๒ เรื่องแจ้งด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ให้มีการ เลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๓ เรื่องแจ้งยื่นบัญชีทรัพย์สินในกรณีหมดวาระ                                 

 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง สมัยสามัญ        
                             สมัย ท่ี ๓  วันท่ี ๑๓ สิงหาคม   ๒๕๖๔ 
ที่ประชุม มีมติให้การรับรองด้วยเสียงเป็น เอกฉัน ท์    จ านวน  ๑๕   เสียง ลากิจ ๑            

งดออกเสียง ๑  ขาด ๓  

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ือง เสนอเพื่อทราบ/และพิจารณา 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี ๓.๑ เรื่องช้ีแจงเรื่องแผน ตามเอกสารแนบท้ายล าดับต่อไปเชิญผู้รับผิดชอบงาน             
ประธานสภา อบต.       ช้ีแจ้งลายละเอียด     
พงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงทุกท่าน 

ครับตามเอกสารท่ีแจก ทางท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา  สมาชิกท่านอื่นจะเสนอใครจะสอบถามหรือเพิ่มเติมขอเชิญครับ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกไม่เสนอเพิ่มขอมติ.ในการพิจารณารับรองและเห็นชอบ โดยการยกมือ 
   ครับ 
ที่ประชุม ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว  มีมติเห็นชอบ  ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  ๑๖  เสียง ลากิจ ๑ 

งดออกเสียง ๑ เสียง   ไม่มา/ขาด ๓ เสียง สมาชิกหมู่ ๙ มาเพิ่ม รวม เป็น ๑๖  
เสียง 

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา ฯ ๓.๒ เรื่องขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านห้วยปูเลย/บ้านหัว

น้ าแม่ฮ่องสอน/บ้านห้วยไทร/บ้านห้วยตองก๊อ  
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. เชิญปลัดช้ีแจงครับ                                           
 ปลัด อบต.  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย 

ปูลิงได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านห้วยปูเลย
บ้านหัวน้ าแม่ฮ่องสอน/บ้านห้วยไทร/บ้านห้วยตองก๊อ จะเห็นได้ว่าท่ีผ่านมามีฝนตก
และมีพายุเข้าท าให้หลายท่ีได้รับผลกระทบเช่นถนนหนทางไปมาล าบาก 

                             เป็นล่องลึกเป็นหลุม ดังนั้นวันท่ี๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ จะมีการประชุมศูนย์ช่วยเหลือ 



   

ประชาชนเพื่อหารือในแนวทางช่วยเหลือและประสานต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ทราบและให้การช่วยเหลือต่อไปครับ 

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี          
ประธานสภา อบต. ผมเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับพี่น้องต าบลห้วยปูลิงและผู้ท่ีสัญจรหรือใช้ถนนดังกล่าว 

จะได้สะดวกในการเดินทางไปไหนมาไหน(ถ้าได้รับงบประมาณในการแก้ไข) จะท า  
ให้เราเดินทางไปโรงพยาบาล หรือขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. ๓.๒ เรื่องต่อไปผลการด าเนินงาน ในงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา ตามเอกสารแนบท้าย 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี    
ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไปเชิญผู้รับผิดชอบงานช้ีแจ้งลายละเอียด     
นายพงศ์สว่าง  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงทุกท่าน 

ครับตามเอกสารท่ีแจกและทางท่านปลัดช้ีแจงครับ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญ
ครับ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา/อนุมัติ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. ๔.๑เรื่องการพิจารณาเห็นชอบยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรื ออยู่อาศัย

ภายในเขต ป่า สงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย(เพิ่มเติม) 
ปลัด อบต  จากท่ีผมเข้าประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัด   

แม่ฮ่องสอนประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔  วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔  ทาง
ส านักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งให้ทาง อบต.
พิจารณาเห็นชอบยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย(เพิ่มเติม)ท้ังหมดในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยปูลิงไม่ว่าหมู่บ้านหรือบ้านหย่อมเพื่อจัดสรรท่ีดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาลในปีงบประมาณ๒๕๖๔  (เพิ่มเติม)ตามเอกสารแนบท้ายท่ีแจก 

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. มีใครเพิ่มเติมอีกถ้าไม่มีจะได้ขอมติ 
มติที่ประชุม  ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว  มีมติเห็นชอบเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อราษฎรในเขตพื้นท่ี  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ซึ่งจะได้มีท่ีอยู่อาศัยและท ากินในเขตป่าสงวน 
                             แห่งชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นจึงมีความเห็นชอบไม่ขัดข้องท่ีจังหวัด 
                             แม่ฮ่องสอน อนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่า 
                             สงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย(เพิ่มเติม)เพื่อจัดสรรท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย 

รัฐบาล ด้วยเสียงมติ  ๑๖  เสียง ลากิจ ๑ งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา/ขาด ๓ เสียง 
สมาชิกหมู่ ๙ มาเพิ่ม รวม เป็น ๑๖  เสียง 

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. ๔.๒ เรื่องการพิจารณาเห็นชอบยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าของ

สมาชิกเกษตรสมาชิกพื้นท่ีโครงการหลวงวัดจันทร์ ของหมู่บ้านห้วยตองและบ้าน
ห้วยปูเลยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงจ านวน ๘๑ ราย ตาม



   

เอกสารแนบท้ายโครงการหลวงวัดจันทร์แจ้งหนังสือเข้ามา ขอสภา อบต.พิจารณา
เห็นชอบยื่นค าขออนุญาตเข้าท่ีประโยชน์ในเขตป่าของสมาชิกเกษตรสมาชิกพื้นท่ี
โครงการหลวงวัดจันทร์ ของหมู่บ้านห้วยตองและบ้านห้วยปูเลย มาเมื่อวันท่ี ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ และทางสภาก็มีเห็นชอบไปแล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๕      - เร่ืองอื่นๆ 
นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. เชิญแต่ละหมู่เลยครับ  
นายธวัช ไพรอมรโชค 
สมาชิกหมู่ ๑ ท่ีผ่านมาไม่กี่วันได้ไปอบรมทบทวน ของ ปภ. เขาถามเรื่องบัตรของ อปพร. ของ

ต าบล เราไม่มี 
บรรชาย  ศรศรี  ส่งไปให้จังหวัดแล้วครับ 
สมาชิกหมู่ ๒  - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ ๓  - ไม่มี 
 สมาชิกหมู่ ๔  - ไม่มี 
สมาชิกหมู่ ๕  - ไม่มี           
นายพะบุญโซ ไพรสุดาทิศ  
สมาชิกหมู ่๖ แจ้งเรื่องดีๆท่ีผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบๆ๘ปีขอขอบคุณท่ีทางสมาชิกสภาทุก

ท่านและทาง อบต.ได้ไปด าเนินโครงการในหมู่๖หลายๆโครงการ 
สมาชิกหมู่ ๗  - ไม่มี           
นายพงษ์เดช  ฉีโย 
สมาชิกหมู่ ๘ ทาง อบจ.แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ถนนหนทางเพราะอยู่ในช่วงท า

ถนน 
นางสาวกาญจนา พานทอง 
สมาชิกหมู่ ๙ แจ้งผู้รับผิดชอบงานเก็บข้อมูล จปฐ.แต่ละบ้านช่วยสรุปข้อมูลส่งภายในอาทิตย์นี้

ด้วย และอีกเรื่องพื้นท่ีปลูกป่าทดแทนห้วยปมฝาดไปถึงไหนแล้ว 
นายพะบุญโซ ไพรสุดาทิศ   
สมาชิกหมู่ ๖  เงียบๆไปแล้วครับไม่เห็นประสานมา 
สมาชิกหมู่ ๑๐            - ไม่มี 
นายจอเหล่  วรยศสกุล 
สมาชิกหมู่ ๑๑  ทางบ้านห้วยไทรตอนนี้ลูกหมูและหมูตัวใหญ่ เริ่มมีอาการไม่กินข้าวกินน้ ามีอาการ 

คล้ายๆบ้านห้วยปูลิงท่ีผ่านมา และเรื่องข้าวไร่ตอนนี้ใบข้าวเริ่มติดโรคฝากท่านนายก
ช่วยประสานส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้ด้วย                  

เลขานายก  ฝากเรื่องถามว่าปีงบ 65 ทางเกษตรและปศุสัตว์มีงบช่วยชาวบ้านไหม 

นางสาวกาญจนา  พานทอง 
สมาชิกหมู่ ๙  ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรหรือเปล่า 
ปลัด อบต.  พรุ่งนี้มีประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผมจะติดตามให้ครับ 
 



   

นายก.อบต ครับครั้งนี้คงเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของพวกเราท่ีท างานร่วมกันมา ตลอด
ระยะเวลา  ๗-๘ ปี ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีช่วยกันท างานและพัฒนางานในต าบล
เรา           

นายเกรียงศักด์ิ ยอดคีรี 
ประธานสภา อบต. มีใครจะเพิ่มเติมอีกครับจะได้ปิดการประชุม มีไหมครับถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม

ครับและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยกลับโดยสวัสดิภาพโชคดีครับ 
 
ปิดประชุม      เวลา ๑๒.๔๐  น. 
 
 

ลงช่ือ          ผู้จดบันทึกการประชุม 
     (นายเอกชัย  สมจิตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 
 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 
 (นายพะบญโซ  ไพรสุดาทิศ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 
    (นายวรกิจ  วงค์ศักดิ์ศรี) 

      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
ลงช่ือ          ผู้ตรวจสอบ 

  (นายไพโรจน์  หมอกอุดม) 
      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี 5  มกราคม 2565 
 

ลงช่ือ  
  (นายเกรียงศักดิ์  ยอดคีรี)   

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง  

 
 
 


