
                                                                                                                                                         
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  

สมัยสามญั สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 
วันพธุ ที่ 1๑ เดือน เมษายน พ.ศ.2561  

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเดื่อ (อาคารอทุุมพร) 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม จ านวน ๒๗ คน คือ 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

นายระพีพัฒน์   กตะศิลา 
นายศักด์ิชาย  ฉายทอง 
นายสุริยัน  วรวิเวศ 
นายพงศธร  บุตศรี 
นายพิทวัฒน์  สีวงศ ์
นายสถาพร  มหาจันทร ์
นายขวัญใจ  ผวิผ่อง 
นายรันดร  ปาระม ี
นายพิษณุ  ค าศร ี
นายปราวี  อรรคะ 
นางขันทอง  ยะสุนทร 
นางสาวอาภาพร  ปวกพรมมา 
นายโกศล  มูลสาร 
นางอุทัย  ค าทองไชย 
นางสาวเฉลา  คาดทาน 
นายสมพาน  ผิวผ่อง 
นายอุทอน  อวนสิน 
นายธีรภัทร์  คองพวก 
นางนิตยา  ธรรมวงศา 

ประธานสภา  อบต. 
รองประธานสภา  อบต. 
สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที ่1 
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่1 
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่2 
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่2 
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่3   
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่3  
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่4  
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่ 5 
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่ 5 
สมาชิกสภาฯ /เลขานุการสภา 
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่ 6 
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่ 7 
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่ 7 
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่ 8 
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่ 8 
สมาชิกสภาฯ   หมู่ที ่ 9 
ปลัด อบต./เลขานุการสภา 

ระพีพัฒน์   กตะศิลา 
ศักดิ์ชาย  ฉายทอง 
สุริยัน  วรวิเวศ 
พงศธร  บุตศรี 
พิทวัฒน์  สีวงศ์ 
สถาพร  มหาจันทร์ 
ขวัญใจ  ผิวผ่อง 
รันดร  ปาระม ี
พิษณุ  ค าศร ี
ปราวี  อรรคะ 
ขันทอง  ยะสนุทร 
อาภาพร  ปวกพรมมา 
โกศล  มูลสาร 
อุทัย  ค าทองไชย 
เฉลา  คาดทาน 
สมพาน  ผิวผ่อง 
อุทอน  อวนสิน 
ธีรภัทร์  คองพวก 
นิตยา  ธรรมวงศา 

ผู้ไม่มาประชุม   
        ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๙ คน 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

นายโสภณ  สรรพศิลป ์
นายสังวาลย์  ขอนยาง 
นายอภิสิทธิ์   โยคะสิงห ์
นายปณิธาน  สรรพศิลป ์
นางสาวณิชยา  ภัทรวรเมธ 
นางวรนิษฐา  บทมาตย ์
นายฐกร  พันระกา 
นายวิทวัส  จิตติพิมพ ์

นายก อบต.บ้านเดื่อ 
รองนายก อบต.บ้านเด่ือ 
รองนายก อบต.บ้านเด่ือ 
รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

โสภณ  สรรพศิลป์ 
สังวาลย์  ขอนยาง 
อภิสิทธิ์   โยคะสิงห ์
ปณิธาน  สรรพศิลป์ 
วณิชยา  ภัทรวรเมธ 
วรนิษฐา  บทมาตย ์
ฐกร  พันระกา 
วิทวัส  จิตติพิมพ ์

/ เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา     09.30  น. 
รองประธานสภาฯ     นายศักดิ์ชาย  ฉายทอง รองประธานสภาฯ ได้กล่าวว่าบัดนี้ได้เวลา 09.๓0 น.  
     ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ 
    ประธานสภา ฯ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  
    เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   
    ประจ าปี 256๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเด่ือต่อไป    

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
ประธานสภาฯ      1.1นายระพีพัฒน์  กตะศิลา ประธานที่ประชุมได้กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมสภา  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 256๑ ในที่ประชุมจะมีเรื่องพิจารณาและ  
    รับทราบร่วมกันในระเบียบวาระที่ 4 คือ รายงานการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    บ้านเดื่อได้น าเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบต่อไปครับ   
นายก อบต.บ้านเดื่อ  นายโสภณ  สรรพศิลป์ กราบเรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา  
    อบต.บ้านเดื่อ ทุกท่าน ส าหรับคณะผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    1.2 ด้วยคุณแม่ของนายยุทธนา  ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    หนองคาย ได้เสียชีวิต เหล่านายก อปท. ทุกแห่งในอ าเภอท่าบ่อจึงได้ ร่วมไปตัวกัน 
    เดินทางไปร่วมงานในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา    
     ๑.๓ เรื่อง 7 วันอัตราย ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. ของ 
    วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – เวลา ๐๐.๐๐ น. โดยอบต.บ้านเดื่อร่วมกับ  
    สภ.ท่ าบ่อพร้อมทั้ งฝ่ ายปกครอง อ.ท่ าบ่อ ร่วมตั้ งด่าน ณ  สี่ แยกบ้ านเทวี  
    และขอให้ส านักปลัดเตรียมพร้อมเกี่ยวกับสมุดบันทึก และได้มีด่านฝ่ายปกครองหรือ 
    ด่านชุมชน จ านวน ๒ จุด คือ ๑. ด่านตลาดชุมชนบ้านเดื่อ ๒. ด่านก่อนถึง 
    โรงเรียนเด่ือวิทยาคาร  
    ๑.๔ การจัดงานโครงการเที่ยววันสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ(วันกตัญญู )  
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับค าชมเชย 
    ว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ จึงขอแจ้งค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ให้สมาชิก  อบต.  
    ได้รับทราบ และให้ตรวจสอบการลงทะเบียนให้ตรงตามความเป็นจริง และสิ่งของที่ 
    เป็นน้ าใจให้แก่ผู้สูงอายุ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจะร่วมมอบ 
    สิ่งของด้วย และเรื่องเงินอุดหนุนการจัดงานหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐ บาท  
    จึงขอให้ทุกหมู่บ้านน าพระพุทธรูปเข้าร่วมขบวนแห่ด้วย และมีนางงามประจ าแต่ล่ะ 
    หมู่บ้านให้มีอายุ ๖๐ ปี และต้องเป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
          ทีป่ระชุม   รบัทราบ  
ระเบยีบวาระที่  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวทีแ่ล้ว 
    - รับรอง 

ระเบยีบวาระที่  3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมเมื่อคราวที่แล้ว 
    ๓.๑ การด าเนินการโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         
                  3/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ   นายระพีพัฒน์  กตะศิลา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชีแจงรายละเอียดครับ 
นายก อบต.บ้านเดื่อ  นายโสภณ  สรรพศิลป์ การที่งบประมาณไม่เพียงพอ เกิดจากที่ได้ตั้งงบประมาณ  
    ผิดพลาด และหากต้องการโอนงบประมาณ ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ปลัด อบต. บ้านเดื่อ  นางนิตยา  ธรรมวงศา ขอทราบรายละเอียดที่จะไปศึกษาดูงาน และจ านวนกี่ท่าน 
ที่ประชุม   แจ้งว่าจะเดินทางไปทางตะวันออก และมีจ านวน ๕๒ ที่นั่ง โดยมีสมาชิกสภา อบต.  
    จ านวน ๑๘ ที่นั่ง และขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณโปรดแจ้งผลการด าเนินการ 
    เป็นประการใดให้สมาชิกสภา อบต. ทราบทุกท่านด้วย และห่วงเวลาที่จะเดินทางไป 
    ศึกษาดูงาน ขอให้อยู่ในห่วง ปลายเดือน เมษายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2561    
ระเบียบวาระที่  4    เรื่องเพื่อพิจารณา   
    4.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประธานสภาฯ  นายระพีพัฒน์  กตะศิลา ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายก อบต.บ้านเด่ือ  นายโสภณ  สรรพศิลป์ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง  
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘  
    และข้อ ๒๙ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วัน 
    รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย 
    กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน 
    ตุลาคมของทุกปี และขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ  
นักพัฒนาชุมชน   นายฐกร  พันระกา กะผมขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี ้ 
    ผลการด าเนินงานตามประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี 

      
  ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 42 79,300,000 42 79,300,000 42 79,300,000 42 79,300,000 168 317,200,000 
2.การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 41 18,560,000 41 18,560,000 41 18,560,000 41 18,560,000 164 74,240,000 
3.ด้านเศรษฐกิจ 11 12,850,000 11 12,850,000 11 12,850,000 11 12,850,000 44 51,400,000 
4.การพัฒนาการบริหารจัดการ
และอนุรักษ ์

5 1,830,000 5 1,830,000 5 1,830,000 5 1,830,000 20 7,320,000 

5.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมฯ 

25 8,675,000 25 8,675,000 25 8,675,000 25 8,675,000 100 34,700,000 

6.การพัฒนาการบริหารและ
การจัดการ 

39 12,035,000 39 12,035,000 39 12,035,000 39 12,035,000 156 48,140,000 

รวม 163 133,250,000 163 133,250,000 163 133,250,000 163 133,250,000 652 533,000,000 
 

 
           /ผลการด าเนินการ..... 
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ผลการด าเนนิงานตามแผนงาน  1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2561 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 11.90 2 40.00 2 40.00 1 20.00 - - 5 100 
2.การส่งเสริมคุณภาพชวีิต 10 24.39 3 30.00 - - 7 70.00 - - 10 100 
3.ด้านเศรษฐกิจ 3 27.27 - - - - 3 100.00 - - 3 100 
4.การพัฒนาการบริหารจัดการ
และอนุรักษ ์

4 80.00 - - - - 4 100.00 - - 4 100 

5.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะวฒันธรรมฯ 

12 48.00 8 66.66 1 8.33 3 25.00 - - 12 100 

6.การพัฒนาการบริหารและ
การจัดการ 

13 33.33 9 69.23 - - 3 23.07 - - 13 100 

รวม 47 28.83 22 46.80 3 6.38 21 44.68 - - 47 100 

สรุปผลการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) 
 -จ านวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติจ านวน  47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  28.83 ของแผนพัฒนาฯ 
 -จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  23  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.80 ของข้อบัญญัต ิ  
    งบประมาณ 2561 
 -จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.38  
 -จ านวนโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ จ านวน  21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.68 
           ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
       แนวทางการพฒันาที่  1.1   แผนงานก่อสร้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนและรางระบายน้ า 

       แนวทางการพฒันาที่  1.3   แผนงานการจัดให้มีไฟฟ้าสองสว่างตามที่สาธารณะ 

       ยุทธศาสตร์ที่  2   การส่งเสริมคุณภาพชีวติ  
       แนวทางการพฒันาที่  2.1 ด้านการสาธารณสุข   

           /แนวทางการพัฒนา.. 

ที่ โครงการพัฒนา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย กรอบงบประมาณ 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 
งบประมาณ  2561 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 

งบประมาณ 
2561 

ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1 
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่ยานการเกษตร ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนขม หมู่ ท่ี 8 (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 -
2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 27 ข้อ 1) 

การสัญจรสะดวก 
(ไม่ระบุปริมาณ) 

บ้านดอนขม  หมู่ท่ี  8
จ านวน  1  แห่ง 

กว้ าง 4 .0  เมตร ยาว เฉลี่ ย 
4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

100,000.- 100,000.- 
 

100,000.- 

2
. 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่ยานการเกษตร ภายใน
หมู่บ้าน บ้านเสี่ยน หมู่ท่ี 5 (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 
ยทธศาสตร์ท่ี 1 หน้า 27 ข้อ 1 

การสัญจรสะดวก 
(ไม่ระบุปริมาณ) 

บ้านดอนขม หมู่ท่ี 8 
จ านวน  1  แห่ง 

กว้ าง 4 .0  เมตร ยาว เฉลี่ ย 
2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

100,000.- 74,000.- 
 

74,000.- 

ที่ โครงการพัฒนา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย กรอบงบประมาณ 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 
งบประมาณ  2561 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 

งบประมาณ 
2561 

ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า  (แผนพัฒนาส่ีปี 2561 – 
2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 หน้าท่ี 39 ข้อ 1) 

มีไฟฟ้าใช้สู่ยาน
การเกษตร 

(ไม่ระบุปริมาณ) 

ต าบลบ้านเดื่อ จ านวน  
1  แห่ง 

จ านวน  1  แห่ง 250,000.- 114,045.30.- 
 

114,045.30.- 

ที่ โครงการพัฒนา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย กรอบงบประมาณ 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 
งบประมาณ  2561 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 

งบประมาณ 
2561 

ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (แผนพัฒนาสี่ปี 
2561-2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ข้อ 7) 

รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

หมู่บ้ าน 1 -9 ต าบล
บ้านเดื่อ 

จ านวน  1  กิจกรรม 50,000 40,000 39,500 
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        แนวทางการพฒันาที่  2.2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  

 
       แนวทางการพฒันาที่  2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาบริหารการศึกษา ศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       แนวทางการพฒันาที่  5.1  ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา 

     ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น  
       แนวทางการพฒันาที่  5.2   การสง่เสริมสนับสนนุงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

                                                                                                         
                                                                                                            /ยทุธศาสตร์ที่ 6...       

ที่ โครงการพัฒนา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย กรอบงบประมาณ 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 
งบประมาณ  2561 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 

งบประมาณ 
2561 

ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1 
 

โครงการจัดการแข็งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดต าบลบ้านเดื่อ 
(แผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ข้อ 2 

รณรงค์ต้านภัยยาเสพ
ติด 

หมู่บ้ าน 1 -9 ต าบล
บ้านเดื่อ 

จ านวน  1  กิจกรรม 250,000 250,000 243,700 

ที่ โครงการพัฒนา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย กรอบงบประมาณ 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 
งบประมาณ  2561 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 

งบประมาณ 
2561 

ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1 
 

โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์และ
ปีใหม ่

รณรงค์ป้องลด
อุบัติเหตุฯ 

หมู่บ้ าน 1 -9 ต าบล
บ้านเดื่อ 

จ านวน  1  กิจกรรม 50,000 50,000 21,020 

ที่ โครงการพัฒนา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย กรอบงบประมาณ 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 
งบประมาณ  2561 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 

งบประมาณ 
2561 

ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ  แผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564  
ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ข้อ 9 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

ศูนย์พัฒ นาเด็ ก เล็ ก
บ้านโนนสวรรค์ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาจ านวน  
1  แห่ง 

100,000 50,000 50,000 

2
. 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวันศูนย์เด็ก) แผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564  
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ข้อ 2 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

ศูนย์พัฒ นาเด็ ก เล็ ก
บ้านโนนสวรรค์ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาจ านวน  
1  แห่ง 

2,500,000 494,900 275,660 

3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม แผนพัฒนาสี่ปี  2561 -
2564  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ข้อ 21 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

โรงเรียนในเขตพื้น ท่ี
ต าบลบ้านเดื่อ 

รร.ในพื้ น ท่ีต าบลบ้านเดื่ อ 
จ านวน  3  แห่งและศูนย์
เด็กฯ 

2,500,000 1,193,440 729,518.50 

4 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  โรงเรียนบ้านเดื่อ โรงเรียนบ้าน
น้อย โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม  แผนพัฒนาสี่ปี  2561 -
2564  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ข้อ 2 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

โรงเรียนในเขตพื้น ท่ี
ต าบลบ้านเดื่อ 

รร.ในพื้ น ท่ีต าบลบ้านเดื่ อ 
จ านวน  3  แห่ง 

2,500,000 1,860,000 1,037,160 

5 โครงการจัดส่งนักกีฬาในเขตพื้นท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
แผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ข้อ 15 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

ส่ งนั ก กี ฬ า เข้ า ร่ ว ม
แข่งขันฯ 

จ านวนนั กกีฬ าท่ี เข้ าร่วม
แข่งขัน 

30,000 30,000 8,000 

6 วัสดุกีฬา  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา แผนพัฒนาสี่ปี  2561 -
2564  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ข้อ 17 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เยาวชนในพื้นท่ีต าบลบ้าน
เดื่อ 

50,000 30,000 30,000 

7 อุดหนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา รร.บ้านเทวี –ดอนขม   
แผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ข้อ 17 

ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เด็กเยาวชนในในโรงเรียน 
เทว-ีดอนขม 

50,000 30,000 30,000 

ที่ โครงการพัฒนา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย กรอบงบประมาณ 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 
งบประมาณ  2561 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 

งบประมาณ 
2561 

ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1 
 

โค รงก ารพ ระราชพิ ธี ถ วายพ ระ เพ ลิ งพ ระบ รมศ พ
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช    
แผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ข้อ 9 

ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

พิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพฯ 

จ านวนกิจกรรม  1 กิจกรรม 250,000 100,000 54,480 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาการบริหารและการจัดการ  
       แนวทางการพฒันาที่  6.1   การพัฒนาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

       แนวทางการพฒันาที่  6.2   การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         แนวทางการพฒันาที่  6.2   การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประธานสภา ฯ   นายระพีพัฒน์  กตะศิลา ตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง มีสมาชกิ อบต.ท่าน 
    ใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ 
ทีป่ระชุม   รบัทราบ/เห็นชอบ 
ระเบยีบวาระที่ 5     เรื่องอื่นๆ   

ประธานสภา ฯ   นายระพีพัฒน์  กตะศิลา มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ไหมครับ 
ส อบต. หมู่ที่ ๖  5.1 นางอาภาพร  ปวกพรมมา ขอสอบถามระบบน้ าประปาบ้านกุดบง หมู่ที่ ๖ ว่า 
    จะมีน้ าเพียงพอในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือไหม  และขอให้ด าเนินการแก้ไข 
    ท่อเมนส์ประปาที่ช ารุดด้วย 
นายก อบต. บ้านเดื่อ  นายโสภณ  สรรพศิลป์ ขณะนี้ได้ให้ผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการวัดระยะท่อเมนส์ 
    ที่ช ารุด อาจจะล่าช้าเพราะไม่ทราบว่าผู้รับจ้างจะด าเนินการการก่อสร้างถนนต่อไป 
    หรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นได้ด าเนินการต่อท่อเมนส์จากข้างวัดเป็นการชั่วคราว และการ 
    ใช้น้ าในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการให้รถน้ าเพิ่มการส่งน้ าลงในถังใสเพิ่มขึ้น และ 
    ขณะนี้เราได้ตั้งงบประมาณซื้อเครื่องสูบน้ าเพ่ือสูบน้ าจากหนองคางฮุงครับ   
                         /ที่ประชุม... 

ที่ โครงการพัฒนา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย กรอบงบประมาณ 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 
งบประมาณ  2561 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 

งบประมาณ 
2561 

ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  แผนพัฒนาสี่ปี  
2561-2564  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ข้อ 1 

การพัฒนางานบริหาร
ฯ 

พัฒนาบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

จ าน วนบุ คลากร เข้ าร่ วม
โครงการ 

500,000 300,000 214,548 

ที่ โครงการพัฒนา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย กรอบงบประมาณ 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 
งบประมาณ  2561 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 

งบประมาณ 
2561 

ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

1 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   แผนพัฒนาสี่ปี 
2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 20 

การบริหารจัดการพัสดุ
ฯ 

บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ
ซ่อมแซมทรัพย์สินฯ 

ซ่อมแซมทรัพย์สิน 900,000 120,000 30,602 

2 ค่าวัสดุส านักงาน   แผนพัฒนาสี่ปี  2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 4 

การบริหารจัดการพัสดุ
ฯ 

วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 900,000 200,112 63,776 

3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 4 

การบริหารจัดการพัสดุ
ฯ 

วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 900,000 100,000 41,203 

4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 
2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 4 

การบริหารจัดการพัสดุ
ฯ 

วัสดุส านักงาน เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 900,000 200,000 183,023 

5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  แผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 4 

การบริหารจัดการพัสดุ
ฯ 

วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร ์ 900,000 70,000 37,110 

6 ถังต้มน้ าไฟฟ้าแสตนเลส   แผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 4 

ครุภัณฑ์งานครัว ถังต้มน้ าไฟฟ้า ถังต้มน้ าจ านวน  2  ถัง 900,000 6,000 6,000 

7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  แผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 
2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 4 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

วัสดุวิทยาศาสตร ์ จ านวนเครื่องมือการแพทย ์ 900,000 20,000 8,000 

ที่ โครงการพัฒนา 

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย กรอบงบประมาณ 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 
งบประมาณ  2561 ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 61 - 64) 

(เฉพาะปี  2561) 

งบประมาณ 
2561 

ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

8 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  แผนพัฒนาสี่ปี  2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวนวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 900,000 200,000 78,010 
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ที่ประชุม   รับทราบ        
ส.อบต.หมู่ที่ ๘   5.2 นายอุทอน  อวนสิน สืบเนื่องจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้จัดเวที 
    ประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนที่ผ่านมา ว่าให้ด าเนินการแจ้งความ 
    ประสงค์การขอขยายเขตไฟฟ้าหากมีชุมชนต้องการใช้ไฟฟ้า จึงขอให้ด าเนินการ 
    ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่ ๘ ตามสายทางเลียบคลอง เพราะได้มีจ านวนที่พักอาศัย 
    ของประชาชนอยู่มาก 
นายก อบต. บ้านเดื่อ  นายโสภณ  สรรพศิลป์  ขอให้ท่านได้ท าค าร้องการขอขยายเขตไฟฟ้ามายัง  
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ เพื่อที่จะด าเนินการแจ้งความประสงค์การขอ 
    ขยายเขตไฟฟ้าต่อส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ ต่อไปครับ  
ที่ประชุม   รับทราบ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑    5.3 นายพงศธร  บุตศรี ขอสอบถามเรื่องการขุดลอกรางระบายน้ า ที่ได้ฝากให ้
    ผู้อ านวยการกองช่าง ขอให้ติดตามด้วย  
นายก อบต. บ้านเดื่อ  นายโสภณ  สรรพศิลป์ กระผมขอเรียนว่ายังไม่ทราบรายละเอียดปัญหาเนื่องจาก  
    ผู้อ านวยการกองช่างยังไม่ได้รายงานการด าเนินการ 
ที่ประชุม   รับทราบ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒    5.4 นายสถาพร  มหาจันทร์  ขอให้คณะผู้บริหาร แจ้งเตือนเกี่ยวกับการที่ 
    ช่างผู้ควบคุมงานให้ประพฤติตนอุทิศตนให้กับการบริการประชาชน และไม่ให้มี 
    ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง 
รองปลัด อบต.   นายปณิธาน  สรรพศิลป์  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ขอให้ตรวจสอบการท างาน  
    การตรวจรับงานครับ กระผมขอประสานงานโครงการเที่ยววันสงกรานต์ รดน้ าด าหัว 
    ผู้สูงอายุ (วันกตัญญู) ในวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. 2561  ในการลงทะเบียนการเข้า 
    ร่วมงาน ซึ่งปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จะมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ  
    จ านวน ๕๐๐ คน จึงขอเอกสารประกอบการรับสิ่งของ คือ ส าเนาบัตรประจ าตัว 
    ประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ  
    จะมอบสิ่งของจ านวน ๕๐๐ คน ขอให้ผู้เข้าร่วมลงลายมือชื่อเพื่อรับสิ่งของทุกท่าน 
    ให้ครบด้วยครับ   
ที่ประชุม   รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา   1๒.0๕ น. 
 

      (ลงชื่อ)                                      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางนิตยา  ธรรมวงศา) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเด่ือ  
 
   

           (ลงชื่อ)                  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายศักดิช์าย   ฉายทอง) 
              รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเดื่อ      
              คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

/(ลงชื่อ).... 
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(ลงชื่อ)             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสุริยัน  วรวิเวศ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเดื่อ  หมู่ที ่1                            
        
               
 (ลงชื่อ)           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายขวัญใจ   ผิวผ่อง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเดื่อ  หมู่ที ่3     
 
 
(ลงชื่อ)                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายโกศล  มลูสาร) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเดื่อ  หมู่ที ่6      
 
 
 

  (ลงชื่อ)                                    
               (นายระพีพัฒน์  กตะศิลา) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเดื่อ    


