
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ ่
สมัยสามญั สมยัที่1 ครั้งท่ี 1/2565 

วันท่ี  6 มกราคม  พ.ศ.  2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ ่

  
ผู้มาประชมุ 

ที ่ ช่ือ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

นายเฉลมิพร   พุฒนาค 
นายบัณฑติ     กองร้อย  
นายบรรพต     ขวัญเพ็ง 
นายไพรยตุิ     ฉิมพาล ี
นางธัญวรัตน์    เง่าล ี
นางสมพร       บุดชะลา 
 

ประธานสภา อบต.  
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการฯ สภา อบต. 
สมาชิกสภา หมู่ที่  1 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 

 เฉลิมพร     พุฒนาค 
บัณฑิต        กองร้อย  
บรรพต        ขวัญเพ็ง 
ไพรยุติ        ฉิมพาล ี
ธัญวรัตน์      เง่าล ี
สมพร          บุดชะลา 
 

 

 

ผู้เข้าประชมุ 
ที ่ ช่ือ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 
2 
3 
4 
 

นายอ านาจ     ลายภูษา 
นางรุ่งทิพย์     พิมพ์สอน 
นายณรงค์      มหาโพธ์ิ 
นายประวสิ    เล็กด ี
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขาฯ นายก อบต. 

อ านาจ        ลายภูษา 
รุ่งทิพย์       พิมพ์สอน 
ณรงค์        มหาโพธ์ิ 
ประวิส       เล็กด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้ไม่มาประชมุ 
- ไมม่ ี

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 
1/2565 วันท่ี 6 มกราคม 2565  
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธาน - ไม่ม-ี 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีผ่านมาเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องกระทู้ถาม 
   - ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่  4    เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

-  ไม่ม-ี 
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องที่เสนอใหม ่
             5.1 การแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 แห่งก าหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับ
หน้าท่ีให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล เพื่อให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ 
ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ 
และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่า   การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย 

ประธาน ขอเชิญนายอ านาจ ลายภูษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ ได้แถลงนโยบายต่อสภา
ต่อไป ขอเชิญครับ 

นายอ านาจ ลายภูษา เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ 
 ตามที่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 

2564 ท่ีผ่านมา และกระผม นายอ านาจ ลายภูษา ได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การ
บริหาร      ส่วนต าบลห้วยใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องรับรองผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 

                                     ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ ก่อนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ และใน วรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่ า  การ
ประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาฯ     ทุกคน
ที่มาประชุมด้วย  ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้ทุกท่าน เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยใหญ่ สามารถบรรลุ   ถึงเป้าหมายของภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

                                     บัดนี้ กระผมได้ด าเนินการจัดท านโยบายส าหรับการบริหารจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
พร้อมที่จะน าเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้ โดย ผ่านทางท่านประธานสภาฯไปยังท่านสมาชิก
สภาให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยใหญ่ ตามล าดับดังนี ้

                                   1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                     1.1 ด้านคมนาคม ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายหลัก ถนนสายรอง ให้มี

มาตรฐาน เพื่ออ านายความสะดวกในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

                                     1.2 ด้านแหล่งน้ า ด าเนินการจัดสร้างระบบน้ าประปาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ใน
หมู่บ้าน ให้มีสภาพดียิ่งข้ึน ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ คูระบายน้ า อ่างเก็บน้ า บ่อ
น้ าตื้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

                                     1.3 ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าส าหรับประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

                                   2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

                                     2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการท าการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และ
ศักยภาพของประชาชนในต าบล ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุน  

                                     2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยง
สัตว์ 

                                     2.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน 
สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี 

                                     2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนท่ีใช้วิถีชีวิตน าระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

                                   3. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

                                     3.1 สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน 

                                     3.2 สนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนอย่างทั่วถึง และเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน 

                                     3.3 จัดให้มีการรักษาความสะอาด การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยสนับสนุนให้ทุก
ครัวเรือน มีถังขยะและจัดให้มีการเก็บขยะพร้อมการจ ากัดขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สุขภาพ
อนามัยของพี่น้องประชาชน 

                                   4. นโยบายด้านพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                                     4.1 สนับสนุนและด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

                                     4.2 สนับสนุน และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  

                                     4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติและอัคคีภัย 

                                     4.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มี
สถานท่ีออกก าลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นแลอุปกรณ์การกีฬาท่ีจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 

                                    4.5 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของศาสนาพุทธ 

                                    4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และกระบวนการประชาคมให้กับ
ทุกหมู่บ้าน 

                                    4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพ  



 

                                     4.8 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันนักเรียน เพื่อให้เด็กรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้เด็กได้รับการ
พัฒนาและเรียนรู้ได้มากข้ึน 

                                   5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                     5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม 

                                     5.2 จัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนและสวนธารณะ เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมร่วมกัน  
                                     5.3 สนับสนุนการด าเนินโครงการลดภาวะโลกร้อน และรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

                                     5.4 จัดให้มีการปรับปรุงแหล่งน้ าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อ านวยประโยชน์แก่
ประชาชนให้มากที่สุด 

                                     5.5 ปรับภูมิทัศน์บริเวณถนน และล าคลองที่ส าคัญให้ดูสวยงาม 

                                     5.6 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว และจัดการพันธ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การ
ปลูกป่าเพิ่มเติม 

                                   6. ด้านการเมืองและการบริหาร 

                                     6.1 ส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด ข้าราชการมีขวัญและก าลังใจท่ีดี พร้อมปฏิบัติงานเพื่อองค์กร 

                                     6.2 ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ให้
ร่วมมือ ร่วมใจกันในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาใน
ชุมชน 

                                     6.3 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุ จริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

                                     6.4 เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ ประชาชนที่มารับ
บริการได้รับความสะดวก และพึงพอใจสูงสุด 

                                     6.5 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารท้องถิ่นและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 

                                              6.6 ก่อสร้างที่ท าการอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวก
และให้บริการกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                    6.7 รณรงค์ให้ประชาชน เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
                                   7. นโยบายด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชน 

                                     7.1 สนับสนุนมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท โดยการจัดชุด
อาสาสมัครเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท 

                                     7.2 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยด าเนินการก่อนเกิด ขณะเกิดภัยและหลัง
เกิดภัย 

                                     7.3 สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                                     7.4 จัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้การป้องกันภัยต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและ             
มีประสิทธิภาพ 

                                     7.5 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยเพิ่มบทบาทและหน้าท่ีของ อปพร. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

 ด้วยนโยบายที่ได้แถลงมาทั้ง 7 ด้านนี้ กระผม ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่อย่างรอบคอบแล้ว จึงได้ก าหนดขึ้นเป็นยุทธศาสตร์ และน ามาแถลง
เป็นนโยบายในวันน้ี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ใหญ่สืบต่อแต่นี้ ไปเป็นระยะเวลา 4 ปี กระผมขอยืนยันว่า จะใช้หลักการบริหารโดยยึด         



 

หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  และใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็น
แนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยใหญ่ให้มากที่สุด และกระผมหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยใหญ่ ข้าราชการ พนักงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ เพื่อผลักดัน
ให้โครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ให้สัมฤทธ์ิผลและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายต่อไป 

 สุดท้ายนี้ กระผม นายอ านาจ ลายภูษา พร้อม ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่ นซึ่งประกอบด้วย             
นางรุ่งทิพย์ พิมพ์สอน นายณรงค์ มหาโพธิ์ รองนายก นายประวิส เล็กดี เลขานุการนายก ต้อง
ขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติรับฟังการแถลงนโยบายในวันนี้ กระผมหวังว่าจะ
ได้รับความร่วมมือ ได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนนโยบายต่าง ทั้ง 7 ด้านนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่สืบต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

 6.๑ การพิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2565  

ประธานสภา อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554  ข้อ ๒๑ ประกอบกับข้อ ๑๑ ให้ประธานสภาปรึกษาที่ประชุม
ในการก าหนดสมัยประชุม จึงให้ท่ีประชุมพิจารณา   

ที่ประชุม   มีมติก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2565 จ านวน 4 สมัย คือ  
 สมัยที่ ๑ เดือนมกราคม 65     ตั้งแต่วันท่ี ๑ – ๑๕ ม.ค.65   
 สมัยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม 65  ตั้งแต่วันท่ี 1 – ๑๕  พ.ค.65 

 สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม 65     ตั้งแต่วันท่ี 1 - 15 ส.ค.65  
 สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม 65    ตั้งแต่วันท่ี 1 – 15 ธ.ค.65   
 และก าหนดสมัยแรกในปี ๒๕66 ในเดือน ม.ค.66 ตั้งแต่ ๑ – ๑๕  ม.ค.66 

 6.2 การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒547 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554  ข้อ 33 ได้ก าหนดไว้ว่า รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุก
คราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอช่ือ
คณะกรรมการจากสมาชิกสภา อบต. จ านวน 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภา 

นายบัณฑิต กองร้อย เสนอนายไพรยุติ ฉิมพาลี เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้รับรอง คนที่ 1 นางธัญวรัตน์  เล่าลี ส.อบต. หมู่ที่ 5 

 ผู้รับรอง คนที ่2 นางสมพร  บุดชะลา ส.อบต. หมู่ที่ 6 

นายไพรยุติ ฉิมพาลี เสนอนางสมพร บุดชะลา    เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้รับรองคนท่ี 1 นายบัณฑิต กองร้อย รองประธานสภาฯ 

 ผู้รับรองคนท่ี 2 นายบรรพต  ขวัญเพ็ง เลขานุการสภาฯ 

นายบัณฑิต  กองร้อย เสนอนางธัญวรัตน์  เง่าลี   เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 ผู้รับรองคนท่ี 1 นางสมพร บุดชะลา ส.อบต. หมู่ที่ 6 

 ผู้รบรองคนท่ี 2 นายไพรยุติ  ฉิมพาลี ส.อบต. หมู่ที่ 1 

 และในที่ประชุมไม่มีใครเสนอเพิ่มเติม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์ให้นายไพรยุติ ฉิมพาลี,นางสมพร บุดชะลา และนางธัญวรัตน์ เง่าลีเป็น

คณะกรรมการตวจรายงานการประชุมสภา 
 
 



 

 6.3  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564   

ประธานสภา อบต.   ให้ นายก อบต.รายงาน 
นายก อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่  เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด  ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี น้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบเดือน ตุลาคม 2564 (ระหว่าง 1 
ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564)  ขึ้นและสรุปรายงานผลเสนอต่อสภาฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

      
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน  4  โครงการ  เป็นจ านวนเงนิ  1,144,000.- บาท

ผลการด าเนินงานแลว้เสร็จ  4  โครงการ   เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงนิ  766,000.- บาท

ล าดับ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญติั ลงนามในสญัญา เบิกจ่าย หมายเหตุ
1 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกริมคลองวังสะภ่า 

 (สายใต้)
146,000.00 145,000.00 145,000.00 ด าเนินงาน

2 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านห้วย
ใหญ่หมูท่ี่ 1

124,000.00 123,000.00 123,000.00 ด าเนินงาน

3 โครงการลงหินคลุกบริเวณแยกทางหลวง 225 
 หน้าวัดหนองแก้ว - สระน้ าสาธารณะ หมูท่ี่ 1

119,000.00 118,000.00 118,000.00 ด าเนินงาน

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายทางบ้านหนอง
คล่อ - วัดหนองแก้ว - บริเวณส่ีแยกหนองคล่อ -
 นานางล าเจยีก จติบ ารุง หมูท่ี่ 3

755,000.00 380,000.00 380,000.00 ด าเนินงาน

1,144,000.00 766,000.00 766,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม

จ านวน  19  โครงการ  เป็นจ านวนเงนิ  9,059,200บาท

ผลการด าเนินงานแลว้เสร็จ  12 โครงการ   เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงนิ  7,880,014.50  บาท

ล าดับ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญติั ลงนามในสญัญา เบิกจ่าย หมายเหตุ
1 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน์โรงเรียนอนุบาล     

ห้วยใหญ่/ศพด.ต าบลห้วยใหญ่
170,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

2 โครงการค่ายพฒันาทักษะชีวิต 40,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

548,000.00 456,085.00 456,085.00 ด าเนินงาน

4 โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน
โรงเรียนในเขตพืน้ท่ี  จ านวน 4 แห่ง  1.
โรงเรียนสระงาม  2. โรงเรียนบ้านวังโพรง       
 3. โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่                      
  4. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลห้วยใหญ่

578,700.00 514,925.50 514,925.50 ด าเนินงาน

5 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้น
อนุบาล -  ชั้น ป.6 (โรงเรียนบ้านวังโพรง)

240,000.00 213,140.00 213,140.00 ด าเนินงาน

6 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้น
อนุบาล -  ชั้น ป.6 (โรงเรียนสระงาม)

800,000.00 773,240.00 773,240.00 ด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชีวิต



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญติั ลงนามในสญัญา เบิกจ่าย หมายเหตุ
7 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้น

ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอเจา้
ฟา้จฬุาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

6,000.00 2,688.00 2,169.00 ด าเนินงาน

8 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ   
ในครัวเรือน

2,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

9 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟา้จฬุาภรณ    
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี

40,000.00 20,967.00 20,967.00 ด าเนินงาน

10 โครงการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

120,000.00 120,000.00 120,000.00 ด าเนินงาน

11 โครงการจดัจา้งงานนักเรียนนักศึกษาในระหว่าง
ปิดภาคเรียน

30,000.00 27,800.00 27,800.00 ด าเนินงาน

12 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบล   
ห้วยใหญ่

32,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

13 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีต าบล 
ห้วยใหญ่

20,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

14 โครงการเฝ้าระวัง/ป้องกันและแก้ไขปัญหา      
 ยาเสพติด

3,500.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

16 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,850,000.00 4,465,400.00 4,465,400.00 ด าเนินงาน

17 เบี้ยยังชีพคนพกิาร 1,000,000.00 838,400.00 838,400.00 ด าเนินงาน

18 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000.00 3,000.00 3,000.00 ด าเนินงาน

19 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณ
ท่ีท าการ อบต.ห้วยใหญ่

551,000.00 444,888.00 444,888.00 ด าเนินงาน

9,059,200.00 7,880,533.50 7,880,014.50รวม



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน  9  โครงการ  เป็นจ านวนเงนิ  184,000.- บาท

ผลการด าเนินงานแลว้เสร็จ  1  โครงการ   เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงนิ   4,000.-  บาท

ล าดับ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญติั ลงนามในสญัญา เบิกจ่าย หมายเหตุ
1 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจา้สุทิดา พชัรสุธาพมิลลักษณ์ พระบรมราชินี

4,000.00        0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

2 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราช
ชนนีพนัปีหลวง

4,000.00        0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

3 โครงการจดักิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพติร

4,000.00                 4,000.00          4,000.00 ด าเนินงาน

4 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว

4,000.00        0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

5 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพนัธ์

55,000.00      0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

6 โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี 
 กีฬา "สิรินธรคัพ"

      55,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

7 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาฟตุบอลประเพณี    
"สิรินธรคัพ" (อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอฯ)

      25,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

8 โครงการจดังานประเพณีกวนข้าวทิพย์         3,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

9 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์       30,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

    184,000.00 4,000.00 4,000.00

ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และสบืสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบ้าน

รวม

จ านวน  6  โครงการ  เป็นจ านวนเงนิ  974,450.- บาท

ผลการด าเนินงานแลว้เสร็จ  4   โครงการ   เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงนิ  608,420.-  บาท

ล าดับ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญติั ลงนามในสญัญา เบิกจ่าย หมายเหตุ
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

 ปีใหม่
        7,000.00          2,980.00          2,980.00 ด าเนินงาน

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

        7,000.00          4,060.00          4,060.00 ด าเนินงาน

3 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

      20,000.00             580.00             580.00 ด าเนินงาน

4 โครงการก่อสร้างป้าย อบต.พร้อมร้ัวและประตู
เข้า - ออก 2 ช่องทาง

    693,000.00      600,800.00      600,800.00 ด าเนินงาน

5 โครงการทบทวนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพบิัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      69,500.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.     177,950.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

    974,450.00 608,420.00 608,420.00

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสงัคมเข้มแข็ง

รวม



 

  
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน  2  โครงการ  เป็นจ านวนเงนิ  14,500.-  บาท

ผลการด าเนินงานแลว้เสร็จ  1  โครงการ   เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงนิ  580.-  บาท

ล าดับ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญติั ลงนามในสญัญา เบิกจ่าย หมายเหตุ
1 โครงการปลูกต้นไมเ้พิม่พืน้ท่ีสีเขียวและลดภาวะ

โลกร้อน
      10,000.00             580.00             580.00 ด าเนินงาน

2 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

        4,500.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

      14,500.00             580.00             580.00

จ านวน  6  โครงการ  เป็นจ านวนเงนิ  1,255,000.- บาท

ผลการด าเนินงานแลว้เสร็จ  1  โครงการ   เบิกจ่ายเป็นจ านวนเงนิ  13,080.-  บาท

ล าดับ ช่ือโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญติั ลงนามในสญัญา เบิกจ่าย หมายเหตุ
1 โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร

 สมาชิก อบต. ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มอาชีพ 
พนักงานส่วนต าบลฯ ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง หรือ
บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

    136,000.00        13,080.00        13,080.00 ด าเนินงาน

2 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

    355,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ัง         7,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจา้ง พนักงานจา้ง ผู้น า
ชุมชน เยาวชน และประชาชนต าบลห้วยใหญ่

      15,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

5 โครงการก่อสร้างสนามฟตุบอลแบบปูหญ้า
บริเวณท่ีท าการ อบต.ห้วยใหญ่ หมูท่ี่ 3

    579,000.00 413,850.00 0.00 ระหว่าง
ด าเนินงาน

6 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านหนอง
คล่อหลังเก่า หมูท่ี่ 3

    163,000.00 0.00 0.00 ไมไ่ด้ด าเนินงาน

1,255,000.00 426,930.00 13,080.00

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

รวม

รวม

จ านวน  46  โครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม ครั้งที ่1

จ านวน  42  โครงการ

จ านวน  4  โครงการ

รวมแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

อยู่ระหว่างด าเนินการ

ไม่ได้ด าเนินการ

จ านวน  23  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50 %

จ านวน  22  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  47.83 %

จ านวน  1  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  2.17 %

ด าเนินการแลว้เสร็จ

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (งวดระหว่างวันที ่1 ตุลาคม  2563 - 30 กันยายน  2564)



 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
                                  6.4 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เลขานุการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  หมวด ๑ ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถิ่น
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ ประกอบดวย 
 (๑) ผบูริหารทองถิ่น       ประธานกรรมการ 
 (๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ทุกคน    กรรมการ 
 (๓) สมาชิกสภาทองถิน่ท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน กรรมการ 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารทองถิน่คัดเลือก จ านวนสามคน    กรรมการ 
 (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐสาหกิจ ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจ านวนไมนอยกวาสามคน      
                    กรรมการ 
 (๖) ผแูทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจานวนไมนอยกวาสามคนแต่ไมเกินหกคน 
                    กรรมการ 
 (๗) ปลัดองค์กรปกครองสวนทองถิน่      กรรมการและเลขานุการ 
 (๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดท าแผน     ผชูวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยู่ในต าแหนงคราวละสองปและอาจได้รับ 
การคัดเลือกอีกได 

ประธานฯ  ให้ท่ีประชุมเสนอรายชื่อ    
นายบณัฑิต กองร้อย เสนอ นายไพยุติ  ฉิมพาลี ส.อบต.หมู่ที่ 1 

ผู้รับรองคนท่ี 1 นางสมพร  บุดชะลา ส.อบต. หมู่ที่ 6 

                                   ผู้รบรองคนท่ี 2 นายบรรพต  ขวัญเพ็ง ส.อบต. หมู่ที่ 3 

นายไพรยุติ  ฉิมพาลี เสนอ นายบัณฑิต  กองร้อย ส.อบต.หมู่ที่ 2  
ผู้รับรองคนท่ี 1 นางสมพร  บุดชะลา ส.อบต. หมู่ที่ 6 

                                   ผู้รบรองคนท่ี 2 นางธัญวรัตน์  เง่าลี  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

นางสมพร  บุดชะลา เสนอ นายบรรพต  ขวัญเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่ 3 
ผู้รับรองคนท่ี 1 นายไพรยุติ  ฉิมพาลี ส.อบต. หมู่ที่ 1 

                                   ผู้รบรองคนท่ี 2 นายบัณฑิต  กองร้อย ส.อบต. หมู่ที่ 2 

 และที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม  
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายไพรยุติ  ฉิมพาลี,นายบัณฑิต กองร้อย และนายบรรพต ขวัญเพ็ง  เป็น

คณะกรรมการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามล าดับ และให้น าเสนอนายก อบต.ห้วยใหญ่ 
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

    6.5 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เลขานุการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘  รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  หมวด 6 ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 



 

ประธานฯ ให้ท่ีประชุมเสนอรายชื่อ  
นายไพรยุติ ฉิมพาลี  เสนอ นายเฉลิมพร  พุฒนาค  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

ผู้รับรองคนท่ี 1 นายบัณฑิต  กองร้อย ส.อบต. หมู่ที่ 2 

                                   ผู้รบรองคนท่ี 2 นายบรรพต  ขวัญเพ็ง ส.อบต. หมู่ที่ 3 

นายบัณฑิต กองร้อย  เสนอ นางธัญวรัตน์  เง่าลี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
ผู้รับรองคนท่ี 1 นายไพรยุติ ฉิมพาลี ส.อบต. หมู่ที่ 1 

                                   ผู้รบรองคนท่ี 2 นางสมพร  บุดชะลา ส.อบต. หมู่ที่ 6 

นายบัณฑิต กองร้อย  เสนอ นางสมพร บุดชะลา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
ผู้รับรองคนท่ี 1 นายบรรพต  ขวัญเพ็ง ส.อบต. หมู่ที่ 3 

                                   ผู้รบรองคนท่ี 2 นางธัญวรัตน์  เง่าลี ส.อบต. หมู่ที ่5 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายเฉลิมพร พุฒนาค,นางธัญวรัตน์ เง่าลี และนางสมพร บุดชะลา เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามล าดับ และให้น าเสนอนายก อบต.
ห้วยใหญ่ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป  

ประธาน กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   และขอนัดประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปใน
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่
พร้อมสั่งปิดประชุม 

เลิกประชุม 10.45 น. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม             
                             (ลงช่ือ)       บรรพต  ขวัญเพ็ง 
(ลงช่ือ)     ไพรยุติ  ฉิมพาล ี  ประธานกรรมการ                       (นายบรรพต  ขวัญเพ็ง)                                            
          (นายไพรยตุิ  ฉิมพาลี)                                            เลขานกุารสภา อบต.หว้ยใหญ/่ผูบั้นทึก    
          
(ลงช่ือ)      ธัญวรัตน์ เล่าล ี  กรรมการ 
          (นางธัญวรัตน์  เง่าลี)                       
                     
(ลงช่ือ)    สมพร  บุดชะลา         กรรมการ                  รับรองรายงานการประชุมเมื่อ.....14  มกราคม  2565.......                                                        
          (นางสมพร  บุดชะลา)                                              

  (ลงช่ือ)          
            เฉลิมพร พุฒนาค 

          (นายเฉลิมพร   พุฒนาค) 
                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ 

  

 


