
ประชมุสภาสมยัวสิามัญ  สมยัที ่1  ครั้งที ่1  ประจ าป ี 2565  
วนัองัคารที ่ 15  กมุภาพนัธ ์ 2565 

เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 

ผูม้าประชมุ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นางวิไล  จันทร์เจือ 
นางสาวโสภา  เอาะน้อย 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ 
นายวินิจ  วิจารย์ชัยศรี 
นายนิมิต  ถะยอด 
นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง 
นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน 
นางอลิสา  ดอนน้ าขาว 
นายภิมาย  ดวงสุนทร 
นางประไพ  ปัญจมาตย์ 
นายสุคนธ์  บุญนาค 
นายประจักร  ลาเอ็ด 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลาขุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11 

วิไล  จันทร์เจือ 
โสภา  เอาะน้อย 
รณรงค์  ทวีแสงศิริ 
วินิจ  วิจารย์ชัยศรี 
นิมิต  ถะยอด 
สวัสดิ์  หลินโนนแดง 
สุทธินันท์  ศรีค าม้วน 
อลิสา  ดอนน้ าขาว 
ภิมาย  ดวงสุนทร 
ประไพ  ปัญจมาตย์ 
สุคนธ์  บุญนาค 
ประจักร  ลาเอ็ด 

 
 
 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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ผูเ้ขา้รว่มการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสัญญา  ชาโท 
นายสว่าง  รังเอ้ 
นายอภิชัย  สุทธิขัน 
นางสาวสศิภรณ์  ดรชานนท์ 
นายชูศักดิ์  แก้วนิวงศ์ 
นางพรรณนาราย  คณานิตย์ 
นายวรวิทย์  แก้วคาม 
 

นายก อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก 
รองปลัด  อบต.   
นักวิเคราะห์ฯ 
ผช.จพง.ธุรการ 

สัญญา  ชาโท 
สว่าง  รังเอ้ 
อภิชัย  สุทธิขัน 
สศิภรณ์  ดรชานนท์ 
ชูศักดิ์  แก้วนิวงศ์ 
พรรณนาราย  คณานิตย์ 
วรวิทย์  แก้วคาม 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
เปิดประชมุ    เวลา  09.00  นาฬิกา 
 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ     - ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกคนเข้าท่ีประชุม  โดยมีผู้มาประชุม 
เลขานุการสภาฯ 11 คน  ไม่มาประชุม ไม่มี   เมื่อครบองค์ประชุมตามมาตรา  56  แห่ง

พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  จึงเรียนให้ประธานสภา  อบต.สงเปือย  จุดธูปเทียน  บูชา



พระรัตนตรัย  และเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  
2565  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมสภาสมัย 
ประธานสภาฯ    วิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2565  ณ  บัดนี้ 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
       
ระเบยีบวาระที ่1    เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้  
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้น าเสนอต่อที่ 
ประธานสภาฯ    ประชุม 
 
นายนิมิต  ถะยอด   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ 
ประธานกรรมการฯ พิจารณารายงานประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  จึงเสนอที่ประชุมสภา  อบต.

สงเปือย  พิจารณาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 
มติที่ประชุม - ได้ให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  10  

เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
   
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่3    เรื่องกระทู้ถาม 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ไม่มี 



ประธานสภาฯ  
 
ระเบยีบวาระที ่4    เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 เรื่อง พจิารณาขอความเหน็ชอบแตง่ตั้งตวัแทนคณะกรรมการพฒันาท้องถิน่  

จ านวน  3  คน 

 

นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

ประธานสภาฯ 

 

นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

นายก  อบต. การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 8  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น    เป็นประธานกรรมการ 
2. รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน   เป็นกรรมการ 
3. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกสามคน เป็นกรรมการ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกสามคน เป็นกรรมการ 
5. ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกไม่น้อยกว่าสามคน

     เป็นกรรมการ 
6. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกิน

หก     เป็นกรรมการ 
7. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ 
8. หัวหน้าส่วนการบริหารการจัดท าแผน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
- โดยกรรมการตามข้อ 3,4,5, และ6  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4 ปี  และ

อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  
ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 



1.1 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจ
หน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ 

1.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้น
ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  
การแก้ไขปัญหาความยากจน  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.4 กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
1.6 แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

- ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นค านึงถึง  สถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจะเป็นเร่งด่วนที่
ต้องด าเนินการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย 

 
2. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
กฎหมายจัดตั้ง  น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน  ที่จะด าเนินการเองได้มา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  แต่หากเกินศักยภาพ  ให้เสนอ
ปัญหา  ความต้องการ  ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนด าเนินงาน 
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม

ระเบียบข้อ 19  (2) 
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 



6. แต่งตั้งท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 

7. ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม  วิเคราะห์
ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด้วย 

- ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดท าแผน  จึงเสนอที่ประชุมคัดเลือก
ตัวแทนผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ในล าดับต่อไป 

 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดท าแผน  เชิญสมาชิก 
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม  เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

จ านวน  3  ท่าน  โดยให้มีผู้รบัรองจ านวน  2  ท่าน 
นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน   เสนอ  นายวินิจ  วิจารย์ชัยศร ี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการคนที่ 1 
สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 5   โดยมีผู้รับรอง  ดังนี้ 

1. นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 
2. นายประจักร  ลาเอ็ด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11 

 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 

1 เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้เชิญที่ประชุมเสนอกรรมการคนที่ 2 
ประธานสภาฯ 
 
นายนิมิต  ถะยอด   เสนอ  นางโสภา  เอาะน้อย  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6  เป็นกรรมการคนที่ 2 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3   โดยมีผู้รับรอง  ดังนี้ 

1. นายภิมาย  ดวงสุนทร  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 



2. นางประไพ  ปัญจมาตย์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 

1 เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้เชิญที่ประชุมเสนอกรรมการคนที่ 3 
ประธานสภาฯ 
 
นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง   เสนอ  นายประจักร  ลาเอ็ด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 เป็นกรรมการคนที่ 3 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4   โดยมีผู้รับรอง  ดังนี้ 

1. นายนิมิต  ถะยอด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 
2. นายสุทธินันท์   ศรีค าม้วน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5 

 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 

1 เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ต่อไปเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่4.2 เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกตัวแทน 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3  คนเชิญผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียด 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

นายก  อบต. การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาท้องถิ่นคดัเลอืกสามคน 



2. ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมคัดเลือกสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือกสองคน 
4. หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือกกันเองสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกสองคน 
- โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการ 
และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการ  และกรรมการตามข้อ 
1,2,3,4,5  ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าที่ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี   

- ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดท าแผน  จึงเสนอที่ประชุมคัดเลือก
ตัวแทนผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ในล าดับต่อไป 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดท าแผน  เชิญสมาชิก 
ประธานสภาฯ ในที่ประชุม  เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นตัวแทนคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3  ท่าน  โดยใหม้ีผู้รับรองจ านวน  2  
ท่าน 

นายประจักร  ลาเอ็ด   เสนอ นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการคนที่ 1 
สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 11   โดยมีผู้รับรอง  ดังนี้ 

1. นายนิมิต  ถะยอด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 
2. นายวินิจ  วิจารย์ชัยศรี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 

 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 



2 เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้เชิญที่ประชุมเสนอกรรมการคนที่ 2 
ประธานสภาฯ 
 
นางอลิสา  ดอนน้ าขาว   เสนอ  นายนิมิต  ถะยอด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3  เป็นกรรมการคนที่ 2 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3   โดยมีผู้รับรอง  ดังนี้ 

1. นายภิมาย  ดวงสุนทร  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 
2. นางประไพ  ปัญจมาตย์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 

 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 

2 เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้เชิญที่ประชุมเสนอกรรมการคนที่ 3 
ประธานสภาฯ 
 
นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง   เสนอ  นายสุทธินันทร์  ศรีค าม้วน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 เป็นกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4   คนที่ 3  โดยมีผู้รับรอง  ดังนี้ 

1. นายสุคนธ์  บุญนาค  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10 
2. นายประจักร  ลาเอ็ด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11 

 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 

2 เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่5   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 



     5.1 เรื่องรายงานและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565 
     (ประจ าปีงบประมาณ  2564) 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   ได้แจ้งให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้ชี้แจงที่ประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
นายก  อบต.    พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  หมวด 6  ข้อ 29 โดยคณะกรรการติดตาม 
     และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี   

- ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังที่กล่าวมา  
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสง
เปือย  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสงเปือย  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (ระหว่างวันที่ 
1  ตุลาคม  พ.ศ.  2563  ถงึ  30  กันยายน  พ.ศ.  2564) ขึ้น  เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย
ทราบ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2. เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน 



3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
4. เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5. เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6. เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7. เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8. เพ่ือทดสอบแนวคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
9. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

- ส่วนในเรื่องของรายละเอียดที่ได้ด าเนินการและไม่ได้ด าเนินการ  ได้แจ้งให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้รายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ในล าดับต่อไป 

 
นางพรรณนาราย  คณานิตย์  - ได้แจ้งที่ประชุม  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ    เปิดเอกสารที่ได้แจกให้  เริ่มตั้งแต่หน้า 9 – 14  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1      การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

1. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  30,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  30,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  17,420  บาท 
ด าเนนิการแลว้ 

 
2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  50,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  40,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณ์โควทิ 19 

 
     ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

1. โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่น 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  20,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 



ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 
 

2. โครงการอบรมเยาวชนวัยใส 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  20,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  30,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
3. อุดหนุนโครงการรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  12,100  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  12,100  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
4. โครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน  (หน่วยกู้ชีพ) 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  30,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  19,780  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
5. โครงการควบคุมไข้เลือดออก 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  80,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  80,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  79,275  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
6. โครงการปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการก าเนิดสัตว์เพศเมีย 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  10,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  40,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  37,860  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 



 
7. โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้น าท้องถิ่น  ผู้น ากลุ่มอาชีพ  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  

อบต.สงเปือย 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  100,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  350,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
8. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ม.1 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  6,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  6,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  6,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
9. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ม.2 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  6,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  6,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  6,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
10. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ม.3 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  6,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  6,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  6,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
11. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ม.4 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  6,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  6,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  6,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 



 
12. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ม.5 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  6,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  6,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  6,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
13. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ม.6 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  6,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  6,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  6,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
14. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ม.7 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  6,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  6,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  6,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
15. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ม.8 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  6,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  6,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  6,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
16. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ม.9 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  6,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  6,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  6,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 



17. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ม.10 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  6,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  6,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  6,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
18. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ม.11 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  6,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  6,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  6,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
19. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ

พันธุ์  ม.1 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
20. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ

พันธุ์  ม.2 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
21. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ

พันธุ์  ม.3 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 



ไดด้ าเนนิการแลว้ 
 

22. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ
พันธุ์  ม.4 

งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
23. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ

พันธุ์  ม.5 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
24. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ

พันธุ์  ม.6 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
25. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ

พันธุ์  ม.7 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 



26. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ
พันธุ์  ม.8 

งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
27. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ

พันธุ์  ม.9 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
28. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ

พันธุ์  ม.10 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
29. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ

พันธุ์  ม.11 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
30. อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.1 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 



งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
31. อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.2 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
32. อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.3 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
33. อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.4 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
34. อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.5 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
35. อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.6 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 



ไดด้ าเนนิการแลว้ 
 

36. อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.7 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
37. อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.8 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
38. อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.9 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
39. อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.10 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
40. อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.11 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  7,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 



 
41. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  50,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  60,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
42. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  20,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
43. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  600,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  246,440  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  203,280  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
44. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนสังกัด  สพฐ.  และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  1,100,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  809,213  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  720,578  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
45. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรเรียน  สพฐ. 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  1,900,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  1,472,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  1,497,900  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 



 
46. โครงการให้ความรู้กฎหมายทั่วไป 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  20,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
47. อุดหนุนโครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  33,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  33,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  33,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
48. โครงการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีส าหรับผู้สูงอายุ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  60,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  60,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
49. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  8,000,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  7,718,400  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  7,392,900  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
50. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  1,650,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  1,987,200  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  1,656,600  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 



51. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  50,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  48,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  48,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
52. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญเดือนหกต าบลสงเปือย 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  30,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  30,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
53. อุดหนุนโครงการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  30,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  30,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
54. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลสงเปือย 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  30,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  30,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
55. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองและงานเทศกาลของดี

เมืองภูเวียง 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  30,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  30,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 



56. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  ม.1 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  3,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  3,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
57. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  ม.2 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  3,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  3,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  3,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
58. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  ม.3 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  3,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  3,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
59. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  ม.4 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  3,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  3,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
60. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  ม.5 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  3,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  3,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  3,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
61. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  ม.6 



งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  3,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  3,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  3,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
62. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  ม.7 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  3,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  3,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  3,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
63. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  ม.8 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  3,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  3,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  3,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
64. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  ม.9 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  3,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  3,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  3,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
65. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  ม.10 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  3,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  3,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  3,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
66. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  ม.11 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  3,000  บาท 



งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  3,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ   เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
67. อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีให้กับท่ีท าการปกครอง  อ.ภูเวียง 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  20,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  20,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
68. อุดหนุนโครงการจัดงานไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด  จ.

ขอนแก่น 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  10,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  10,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  10,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
69. อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด  จ.ขอนแก่น 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  20,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
70. อุดหนุนโครงการกาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  5,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  5,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 



1. โครงการส ารวจรังวัดที่ดินแนวเขตสาธารณประโยชน์ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  20,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
2. อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดีถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ม.1 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  14,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  14,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  14,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
3. อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดีถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ม.2 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  14,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  14,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  14,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
4. อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดีถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ม.3 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  14,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  14,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  14,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
5. อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดีถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ม.4 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  14,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  14,000  บาท 



งบด าเนินการ  จ านวน  14,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
6. อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดีถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ม.5 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  14,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  14,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  14,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
7. อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดีถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ม.6 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  14,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  14,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  14,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
8. อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดีถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ม.7 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  14,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  14,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  14,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
9. อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดีถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ม.8 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  14,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  14,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  14,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 



10. อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดีถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ม.9 

งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  14,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  14,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  14,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
11. อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดีถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ม.10 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  14,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  14,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  14,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
12. อุดหนุนโครงการรณรงค์ท าความดีถวายในหลวงให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  ม.11 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  14,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  14,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  14,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
13. โครงการต าบลสงเปือยสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  50,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  30,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  19,105  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
14. โครงการอบรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยต าบลสงเปือย 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  50,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  30,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 



ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 
 

15. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชด าริฯ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  50,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  50,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การเสริมสรา้งความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
1. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  70,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  70,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  62,318  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ  อปพร. 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  40,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  40,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
3. โครงการอบรม  อปพร.  รายใหม่  ต าบลสงเปือย 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  108,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  108,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากสถานการณโ์ควทิ 19 

 
4. อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ที่ท าการปกครอง

จังหวัดขอนแก่น 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  20,000  บาท 



งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  20,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
5. อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับท่ีท าการปกครอง

อ าเภอภูเวียง 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  25,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  25,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  25,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
6. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นและเลือกตั้งทั่วไป 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  50,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  350,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
1. อุดหนุนส านักงานไฟฟูาส่วนภูมิภาค  อ.ภูเวียง  เพ่ือติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง  

ม.5 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  150,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  157,138  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  156,913  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
2. อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค  อ.ภูเวียง  เพ่ือขยายเขตไฟฟูา

สายวัดปุาพุทธผาเวียง  ม.3 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  200,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  84,853  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  84,303  บาท 



ไดด้ าเนนิการแลว้ 
 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  200,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  242,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  241,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  300,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  285,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  284,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  400,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  387,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  385,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรสาย  อบต.สงเปือย  ถึง

โคกหนองแดง 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  541,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  150,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  150,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  200,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  169,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  168,000  บาท 



ไดด้ าเนนิการแลว้ 
 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  250,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  281,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  281,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  200,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  281,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  280,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร ม.1 

           งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  200,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  162,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  162,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
11. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ม.1-11 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  400,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  330,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  315,900  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
12. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน  อบต.สงเปือย 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  250,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  200,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  200,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 



 
13. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม  อบต.สงเปือย 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  500,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  495,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  0  บาท 
ไม่ไดด้ าเนนิการ 

 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมอาคารเตาเผาขยะ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  250,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  193,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  193,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
15. โครงการหลังฝนถนนเรียบ  ม.1-11 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  150,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  150,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  148,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
16. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  ม.2 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  400,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  329,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  329,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
17. โครงการร่องระบายน้ าสายหอพระพุทธ  ม.6 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  250,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  417,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  417,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 



18. โครงการวางท่อระบายน้ า  ม.6 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  131,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  40,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  40,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
19. โครงการวางท่อระบายน้ า  ม.7 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  250,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  282,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  281,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
20. โครงการวางท่อระบายน้ า  จากถนน  2038  ถึงศาลาประชาคมทั้งสองฝั่ง  

ม.8 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  350,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  70,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  70,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
21. โครงการวางท่อระบายน้ า  ม.8 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  234,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  286,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  286,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  อบต.สงเปือย 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  100,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  100,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  99,540  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 



 
2. โครงการบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลและแผนชุมชน 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  20,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  1,598  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
3. โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  สมาชิกสภา/ข้าราชการ  ฯ 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  20,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  5,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  3,520  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
4. ศูนย์บริการร่วมการช่วยเหลือประชาชนของ  อปท. 
งบประมาณตามแผนพัฒนาปี  2564  จ านวน  20,000  บาท 
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20,000  บาท 
งบด าเนินการ  จ านวน  20,000  บาท 
ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 
- สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2564-2565  ประจ าปี

งบประมาณ  2564  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึง  30  กันยายน  
2564 

จ านวนโครงการ   118  โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 106  โครงการ 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   0    โครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการ    26   โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ                        89 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้รายงานการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ    แผนพัฒนาต าบลสงเปือย  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามบ้างหรือไม่ 
 



นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง   - ได้มีข้อสงสัย  ในยุทธศาสตร์ที่ 4  ข้อ 6  โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4   ท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น   
งบตามแผนพัฒนาปี 2564   50,000  บาท 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  50,000  บาท 
งบด าเนินการ             0   บาท 

- อยากทราบว่าท าไมงบด าเนินการถึงไม่มีการใช้จ่าย 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  เนื่องจากงบประมาณท่ีใช้จ่ายไปในการเลือกตั้ง 
นายก  อบต. ครั้งล่าสุด  ช่วงวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  เป็นการใช้จ่ายงบประมาณในปี  

2565  ซึ่งตามปีงบประมาณจะเริ่มนับตั้งแต่  1  ตุลาคม  2564  ถึง  30  
กันยายน  2565 

 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ถ้าไม่มีผู้ใดสงสัยอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม  ให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ    ตามท่ีผู้บริหารเสนอมา 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่6   เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
 
ปดิประชุม    เวลา  12.00  นาฬิกา 



 
 
 
 
        (ลงชื่อ)      รณรงค์  ทวีแสงศิริ          ผู้จดรายงานการประชุม 
                       (นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ)              
                                                                         เลขานุการสภา  อบต.สงเปือย 
  
. 
                                                                    (ลงชื่อ)     วิไล  จันทร์เจือ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                               (นางวิไล  จันทร์เจือ) 
                                                                           ประธานสภา  อบต.สงเปอืย 
 
 


