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คํานํา 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

          ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตร 287  วรรค  3 บัญญัติให 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ  การใชจาย และ
ผลการดําเนินงานในรอบป  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2559   กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  
มาตรา 287  วรรค  3   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2559  องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจึงไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2560  
ข้ึนเพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจาย และผลการดําเนินงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560   เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 
          วิสัยทัศนการพัฒนา 
  “เปนองคกรการพัฒนาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ยกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐาน และมุงสู     
     การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ียั่งยืน” 

 
     ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   มี  4  แผนงาน ดังนี ้
     แผนงานท่ี ๑  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน  
     แผนงานท่ี ๒  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา และการจัดหาน้ําดื่ม 
     แผนงานท่ี ๓  การกอสรางสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
     แผนงานท่ี 4  การขยายเขตไฟฟาและแสงสวาง 
  .  ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มี 2  แผนงาน ดังนี ้
     แผนงานท่ี ๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
            สิ่งแวดลอม 
     แผนงานท่ี 2 การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ                     
                     สิ่งแวดลอม 
     ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน  มี 5  แผนงาน  ดังนี้ 
     แผนงานท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
     แผนงานท่ี  ๒ การศึกษา 
     แผนงานท่ี  ๓ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
     แผนงานท่ี  4 การปองกันรักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
     แผนงานท่ี  5 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
     ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มี  2 แผนงาน  ดังนี้ 
     แผนงานท่ี  ๑ การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
     แผนงานท่ี  ๒ การสงเสริมการใชสินคาทองถ่ินและการตลาด 
     ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารและพัฒนาองคกร มี 3 แผนงาน  ดังนี้ 
     แผนงานท่ี  ๑ การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  
     แผนงานท่ี  ๒ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน       
     แผนงานท่ี  3 การสารสนเทศทองถ่ิน และการสงเสริมความเขาใจในกิจการสภา 

 
 



-3- 
 

การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

                  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559    
กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
                 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน 
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 30(5)    และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน 
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จึงขอประกาศ
ผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณการใชจาย     และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560   เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน   
        "เปนองคกรการพัฒนาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดียกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐานและมุงสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ียั่งยืน" 
ข. พันธกิจ   
    1. ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว  
    2. ประชาชนมีความรู และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
    3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได  
    4. มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข  
    5. การบริหารจัดการภาครัฐทีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา  
    องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
          1.1 การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
          1.2 การจัดการศึกษาและสงเสริมการศึกษา 
          1.3 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  
          1.4 การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัย 
          1.5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  
      2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
         2.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน 
          2.2 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปา และการจัดหาน้ําดื่ม 
 2.3 การกอสรางสาธารณูปโภคสาธารณูปการ       
 2.4 การขยายเขตไฟฟาและแสงสวาง 
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      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
          3.1 การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
 3.2 การสงเสริมการตลาด การใชสินคาทองถ่ิน 
      4. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.1 การบําบัดฟนฟู การเฝาระวัง  และการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2 การปรับปรุงระบบการจัดการน้ําเสียและลดปริมาณขยะมูลฝอยของเสียอันตรายอยางมีประสิทธิภาพ 

      5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
          5.1 การบริหารงานบุคลากรและพัฒนาบุคลากร 
          5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 5.3 การสารสนเทศทองถ่ินและการสงเสริมความเขาใจในกิจการสภา 
ง. การวางแผน 

   องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 
2560-2562)      ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
              องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562)    เม่ือวันท่ี  
30 พฤษภาคม  2559    โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562)  
 

ยุทธศาสตร 
2560 

จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 84 9,400,300.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 19 5,850,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 975,000.00 

ยุทธการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 12 420,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 32 15,132,000.00 

รวม 152 31,777,300.00 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
        ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ 2560   เม่ือวันท่ี 

30  สิงหาคม 2559 โครงการท่ีบรรจอุยูในขอบัญญัติงบประมาณท่ีตั้งไว   29,200,000 บาท  สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตรไมรวมคาใชจายประจํา   ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน   และการรักษาความสงบเรียบรอย 65 10,182,831.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 15 2,305,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 65,000.00 

ยุทธการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 105,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 8 686,000.00 

รวม 94 13,694,331.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํามีดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการการดําเนินการของอาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือน อปพร. 

50,000 เพ่ือเปนการสงเสรมิการ
ดําเนินงานของ อปพร. 

จัดอบรมการใหความรูเก่ียวกับ
อาสา สมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน อปพร.  

2 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนชรา
คนพิการและผูดอยโอกาส 

25,000 เพ่ือชวยเหลือผูดอยโอกาสทาง
สังคมของ ต.วังทรายคํา นาโปง
ใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

ชวยเหลือครอบครัวผูท่ีไดรับผล 
กระทบจากโรคเอดส/ผูยากไร/
เด็ก/สตรี/ประชาชน 
ผูดอยโอกาส 

3 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการศึกษาดูงานมหกรรมศึกษาระดับภาค/ระดับ 
ประเทศ ประจําป 2560 

30,000 เพ่ือเปนการแลกเปลีย่นความรู
นอกสถานศึกษา 

บุคลากรโรงเรียนไดศึกษาดูงาน
ในกิจกรรมการศึกษาจากแหลง
อ่ืน ๆ  

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริ หารสถานศึกษา. 
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียน  อบต. 
วังทรายคํา 1 ปาสัก  

9,460 เพ่ือเปนคาใชจายกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรยีน รร. อบต. 
วังทรายคํา 1 ปาสัก 

จัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียน
ในโรงเรียน อบต.วังทรายคํา  
1 ปาสัก  

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา   
(คาเครื่องแบบนักเรยีน)  โรงเรยีน อบต.วังทรายคํา 
1 ปาสัก 

6,600 เพ่ือเปนคาใชจายเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน อบต. 
วังทรายคํา 1 ปาสัก 

จัดหาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับ
โรงเรียน อบต.วังทรายคํา 1  
ปาสัก 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา   
(คาอุปกรณการเรยีน)โรงเรียน อบต.วังทรายคํา  
1 ปาสัก 

4,400 เพ่ือเปนคาใชจายอุปกรณการ 
เรียนโรงเรียน  รร.อบต. 
วังทรายคํา 1 ปาสัก 

จัดหาอุปกรณการเรียนโรงเรียน  
อบต.วังทรายคํา  1 ปาสัก 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา   
(คาจัดการเรียนการสอน)  (รายหวั) โรงเรียน อบต.   
วังทรายคํา 1 ปาสัก 

37,400 เพ่ือเปนคาใชจายการจดัการ
เรียนการสอนโรงเรียน อบต. 
วังทรายคํา 1 ปาสัก 

จัดการเรียนการสอนคดิเปน 
รายหัว  



8 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา
(คาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา)  
โรงเรียน อบต.วังทรายคํา  1  ปาสัก 

20,000 เพ่ือเปนคาใชจายในการปรบั 
ปรุงหลักสตูรสถานศึกษา
โรงเรียน อบต.วังทรายคํา  
1 ปาสัก 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให
มีมาตรฐานท่ีดีกวาเดิม 

9 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา
(คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด) โรงเรียน 
อบต.วังทรายคํา  1 ปาสัก 

100,000 เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา
ปรับปรุงหองสมดุ รร.อบต. 
 วังทรายคํา 1 ปาสัก 

ปรับปรุงหองสมดุใหมีมาตรฐาน
พรอมในการเรยีนการสอน 

10 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา
(คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู)  ของโรงเรียน   
อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 

9,000 เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครู รร.อบต. 
วังทรายคํา 1 ปาสัก 

พัฒนาขาราชการครดูานตาง ๆ 

11 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา
(คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก)  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

8,000 เพ่ือเปนคาใชจายพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

พัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

12 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีน อบต. 

50,000 เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียน อบต. 

พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
อบต.วังทรายคํา 

13 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 
(คาอินเตอรเน็ต) โรงเรยีน อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 

9,600 เพ่ือเปนคาใชจายอินเตอร เน็ต
โรงเรียน อบต.วังทรายคํา 1  
ปาสัก 

คาอินเตอรเน็ตโรงเรียน อบต. 
วังทรายคํา 1 ปาสัก 

14 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา   
(คาหนังสือ) เรียนโรงเรียน  อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 

4,400 เพ่ือเปนคาใชจายคาหนังสือ
โรงเรียน อบต.วังทรายคํา 1  
ปาสัก 

จัดหาหนังสือเรียนของโรงเรียน 
อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 

15 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 
 
 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษาจายใน
การรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

21,000 เพ่ือใชจายในการรณรงค 
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

จัดทําโครงการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 



16 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใช จายสําหรบัสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 

88,000 เพ่ือสนับสนุนใหเด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน 

เงินอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กครบ
ทุกคน ๆ ละ 20  บาท 

17 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใช จายสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงวัง 

88,200 เพ่ือสนับสนุนใหเด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน 

เงินอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กครบ
ทุกคน ๆ ละ 20  บาท 

18 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใช จายสําหรบัสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานทุงฮี 

68,600 เพ่ือสนับสนุนใหเด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน 

เงินอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กครบ
ทุกคน ๆ ละ 20  บาท 

19 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใช จายสําหรบัสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานตนฮาง 

127,400 เพ่ือสนับสนุนใหเด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน 

เงินอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กครบ
ทุกคน ๆ ละ 20  บาท 

20 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใช จายสําหรบัสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 

49,000 เพ่ือสนับสนุนใหเด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน 

เงินอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กครบ
ทุกคน ๆ ละ 20  บาท 

21 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการอบรมผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน/ปฐมวัย/
อนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

12,000 เพ่ือใหผูปกครองนักเรยีนมี
ความรูความเขา ใจเด็กกอน 
วัยเรียน 

ฝกอบรมใหความรูผู ปกครองท่ี
เก่ียวของกับเด็กนักเรยีนกอน
เตรียมความพรอมกอนวัยเรยีน 

22 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน อบต.วังทรายคํา 
1 บานปาสัก 

45,760 เพ่ือใหเด็กนักเรยีนไดรับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบทุกคน 

เงินอาหารเสริม (นม)สําหรบัเด็ก
นักเรียน ครบทุกคนตามจํานวน
ท่ีไดรับการจัดสรรค 

23 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบานกอ 257,920 เพ่ือใหเด็กนักเรยีนไดรับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบทุกคน 

เงินอาหารเสริม (นม)สําหรบัเด็ก
นักเรียน ครบทุกคนตามจํานวน
ท่ีไดรับการจัดสรรค 

24 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม)โรงเรียนบานทุงฮี 74,880 เพ่ือใหเด็กนักเรยีนไดรับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบทุกคน 

เงินอาหารเสริม (นม)สําหรบัเด็ก
นักเรียน ครบทุกคนตามจํานวน 
ท่ีไดรับการจัดสรรค 



25 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม)  โรงเรยีนวังทรายคําวิทยา  
(ปงวังอนุสร) 

110,240 เพ่ือใหเด็กนักเรยีนไดรับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบทุกคน 

เงินอาหารเสริม (นม)สําหรบัเด็ก
นักเรียน ครบทุกคนตามจํานวน 
ท่ีไดรับการจัดสรรค 

26 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 
ปงวัง 

37,440 เพ่ือใหเด็กนักเรยีนไดรับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบทุกคน 

เงินอาหารเสริม (นม)สําหรบัเด็ก
นักเรียน ครบทุกคนตามจํานวน 
ท่ีไดรับการจัดสรรค 

27 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 
ตนฮาง 

54,080 เพ่ือใหเด็กนักเรยีนไดรับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบทุกคน 

เงินอาหารเสริม (นม)สําหรบัเด็ก
นักเรียน ครบทุกคนตามจํานวน 
ท่ีไดรับการจัดสรรค 

28 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุง
ฮ ี

29,120 เพ่ือใหเด็กนักเรยีนไดรับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบทุกคน 

เงินอาหารเสริม (นม)สําหรบัเด็ก
นักเรียน ครบทุกคนตามจํานวน 
ท่ีไดรับการจัดสรรค 

29 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน 
ปาสัก 

20,800 เพ่ือใหเด็กนักเรยีนไดรับอาหาร
เสรมิ (นม) ครบทุกคน 

เงินอาหารเสริม (นม)สําหรบัเด็ก
นักเรียน ครบทุกคนตามจํานวน 
ท่ีไดรับการจัดสรรค 

30 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการจดังานวันเด็กแหงชาติ  50,000 เพ่ือใหเด็กไดมีกิจกรรมรวมกัน
เกิดการหลาคดิกลาแสดงออก 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติโดยมี
กิจกรรมตาง ๆ  ท่ีเด็กและผู 
ปกครองไดเขารวม 

31 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการแขงขันกีฬาเด็กนักเรียน/เด็กเล็กของสถาน 
ศึกษาสังกัด  อบต. วังทรายคํา 

30,000 เพ่ือเปนการสงเสรมิใหเด็ก
นักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬานักเรียน
เขารวมทํากิจกรรมรวมกันและ
สรางความ สัมพันธภายใน
โรงเรียน 

32 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) (คาสื่อการเรยีนการสอนวัสดุการศึกษา
และเครื่องเลนพัฒนาเด็กเล็ก ศพด.ปงวัง) 

30,600 เพ่ือสนับสนุนคาใชจายการเรียน
การสอน (รายหัว)  คาสื่อการ
เรียนการสอนวัสดุการศึกษาและ
เครื่องเลนพัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่อง
เลนพัฒนาเด็กเล็ก 



33 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)  (คาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการ 
ศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาเด็กเลก็ ศพด. ทุงฮี) 

23,800 เพ่ือสนับสนุนคาใชจายการเรียน
การสอน (รายหัว) คาสื่อการ
เรียนการสอนวัสดุการศึกษาและ
เครื่องเลนพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่อง
เลนพัฒนาเด็กเล็ก 

34 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)  (คาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการ 
ศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาเด็กเลก็ ศพด.ตนฮาง) 

44,200 เพ่ือสนับสนุนคาใชจายการเรียน
การสอน (รายหัว) คาสื่อการ
เรียนการสอนวัสดุการศึกษาและ
เครื่องเลนพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่อง
เลนพัฒนาเด็กเล็ก 

35 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใช จายเปนคาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) (คาสื่อการเรยีนการสอนวัสดุการ ศึกษา
และเครื่องเลนพัฒนาเด็กเล็ก ศพด.ปาสัก) 

17,000 เพ่ือสนับสนุนคาใชจายการเรียน
การสอน (รายหัว) คาสื่อการ
เรียนการสอนวัสดุการศึกษาและ
เครื่องเลนพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่อง
เลนพัฒนาเด็กเล็ก 

36 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 80,000 เพ่ือการควบคุมโรคไข 
เลือดออกในพ้ืนท่ีอยางทันทวงที 

สนับสนุนจดัซื้อนํ้ายากําจัดยุง
หรือแมลงเปนพาหะสาํหรับโรค
ไขเลือดออก 

37 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการรณรงคการฉีดวัคซีนพิษสนัุขบา 25,000 เพ่ือการควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบา 

สนับสนุนจดัซื้อวัคซีนพิษสุนัขบา
สําหรับการปองกันและรณรงค
โรคพิษสุนัขบา 

38 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการจดัหาวัสดุกีฬาหมูบาน 45,000 เพ่ือใหเยาวชนประชาชนไดมี
อุปกรณกีฬารวมกันในหมูบาน 

สนับสนุนจดัซื้ออุปกรณกีฬา 
ใหหมูบาน   9 หมูบาน 

39 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 
 

โครงการกิจกรรมวันพอแหงชาติ 5 ธันวามหาราช 10,000 เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความ
จงรักภักด/ีไวอาลัยถึงนายหลวง
ในราชการท่ี 9 

จัดกิจกรรมสาํนึกในพระมหา
กรุณาธิคณุใน ร.9 

40 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการกิจกรรมวันแมแหงชาติ 12 สิงหามหาราชินี 10,000 เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

จัดกิจกรรมในวันแมแหงชาติ 12  
สิงหามหาราชินี 



41 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 90,000 เพ่ือเปนการสนับสนุนสงเสริม
กิจกรรมประเพณีทองถ่ินสืบไป 

สนับสนุนกิจกรรมประเพณี
ทองถ่ิน 

42 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการถวายเทียนเขาพรรษา 10,000 เพ่ือเปนการสนับสนุนสงเสริม
กิจกรรมถวายเทียนเขาพรรษา
สืบไป 

สนับสนุนกิจกรรมประเพณีถวาย
เทียนเขาพรรษา 

43 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการประเพณีสงกรานต 50,000 เพ่ือเปนการสนับสนุนสงเสริม
ประ เพณสีงกรานตสืบไป 

สนับสนุนกิจกรรมประเพณ ี
สงกรานต 

44 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการจดังานประเพณสีลากภัตรของตําบล 
วังทรายคํา 

120,000 เพ่ือเปนการสนับสนุนสงเสริม
ประเพณีสลากภตัรสืบไป 

สนับสนุนกิจกรรมประเพณ ี
สลากภัตร 

45 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสาํคัญ 

30,000 เพ่ือเปนการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล 

สนับสนุนการจัดตั้งศูนยปฎิบัติ
การรวมปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 

46 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการจดัเก็บขอมลูพ้ืนฐาน 30,000 เพ่ือจัดเก็บขอมลูพ้ืนฐานใน
ระดับตําบลเพ่ือใชในการ
วางแผนแกปญหา 

สนับสนุนการจัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานในการเก็บขอมูลในระดับ
ตําบลเพ่ือแกไขปญหา 

47 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 19,500 เพ่ือเปนการปองกันและ 
แกไขปญหายาเสพติด 

สนับสนุนจดักิจกรรมในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 

48 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพตดิในเด็ก
นักเรียน  (D.A.R.E) 

25,000 เพ่ือใหเด็กนักเรยีนไดรูจักการทํา
ประโยชนตอสังคมหางไกลยา
เสพติด 

สนับสนุนจดัทํากิจกรรมรวมกับ
โรงเรียนเพ่ือตอตานการใชยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน 

49 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

โครงการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด 
ประจําป 25610 

60,000 เพ่ือใหประชาชนไดมีสุขภาพท่ีดี
และหางไกลยาเสพตดิ 

สนับสนุนจดัทํากิจกรรมแขงขัน
กีฬาตําบล เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวม 



50 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 5,200,000 เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะห 
เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายไุดรับเบ้ียยังชีพ 

51 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ 900,000 เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะห 
เบ้ียยังชีพผูพิการ 

ผูพิการไดรับเบ้ียยังชีพ 

52 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 138,000 เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะห 
เบ้ียผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสไดรับการ 
สงเคราะห 

53 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 
 

เงินสํารองจาย  441,931 เพ่ือเปนการชวย เหลือฉุกเฉิน
เกิดสาธารณภัยเรงดวนและ
บรรเทาความเดือดรอน
ประชาชน 

ชวยเหลือสาธารณภัยเรงดวน 
ไดทันตอเหตุการณ 

54 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละบาท 90,000 เพ่ือจายเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการออมบุญวันละบาท 

สมทบกองทุนสวัสดิการออมบุญ
วันละบาท 

55 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
ชุมชน และการรักษาความ 
สงบเรียบรอย 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอวังเหนือ 10,000 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน 
ก่ิงกาชาดอําเภอวังเหนือ 

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุน
กิจกรรม 

56 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

อุดหนุนโรงเรียนบานกอสาํหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

496,000 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานกอ 

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุน
กิจกรรม 

57 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

อุดหนุนโรงเรียนบานทุงฮสีําหรบัสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

144,000 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบานทุงฮ ี

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุน
กิจกรรม 

58 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

อุดหนุนโรงเรียนวังทรายคําวิทยา (ปงวังอนุสรณ)  
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

212,000 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนวังทรายคํา
วิทยา 

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุน
กิจกรรม 



59 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

อุดหนุนโรงเรียนบานกอจางครสูอนวิชาภาษาอังกฤษ 60,000 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียน
บานกอจางครูสอนวิชาภาษา 
อังกฤษ 

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุน
กิจกรรม 

60 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

อุดหนุนโรงเรียนวังทรายคําวิทยา (ปงวังอนุสรณ)  
จางครูพิเศษเพ่ือการประกันคณุภาพการศึกษา 
 

60,000 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียน
วังทรายคําวิทยาจางครูพิเศษ 

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุน
กิจกรรม 

61 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรกัษาความ
สงบเรียบรอย 

อุดหนุนโรงเรียนบานทุงฮี (จางครพิูเศษ) โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 

60,000 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียน
บานทุงฮี  (จางครูพิเศษ)  

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุน
กิจกรรม 

62 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมลูฐาน 67,500 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานหมูบานละ 
7,500 บาท 

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุน
กิจกรรม 

63 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอวังเหนือโครงการจดั
สนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี 

10,000 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอวังเหนือโครงการ
จัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี 

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุน
กิจกรรม 

64 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมสนับสนุนการจัดงานมหกรรม 
กองปูจาจังหวัดลําปาง ประจําป 2560 

10,000 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมการจัดงานมหกรรม  
กองปูจาจังหวัดลําปาง ประจํา 
ป 2560 

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุน
กิจกรรม 

65 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 
 

อุดหนุนศูนยการเรียนชุมชนตําบลวังทรายคํา 
โครงการศูนยเรยีนรูตําบลวังทรายคํา 

35,000 เพ่ืออุดหนุนศูนยการเรียนชุมชน
ตําบลวังทรายคํา 
 

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุน
กิจกรรม 

รวม   10,182,831   

 
 
 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 200,000 เพ่ือจายเปนคาบํารุงและ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ท่ีดินและสิ่งกอสรางไดรับการดูแล
สม่ําเสมอ 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 1 (ซอย 2) 135,000 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชสญัจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 3 เมตร ยาว 85 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 255  ตารางเมตร 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คลส. หมู 1 (ซอย  5) 84,800 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชสญัจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 3 เมตร ยาว 51 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 153  ตารางเมตร 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 3  
(เลียบลําเหมืองทุงปง) 

238,200 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร ยาว 115 
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 460 ตารางเมตร 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 5  
(ซอยขางอาคารอเนกประสงค)  

194,900 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 360 ตร.ม. พรอมวางทอ 
คสล.ขนาดเสนผาศูนย กลาง 0.40 
เมตร จาํนวน 6 ทอน 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 6  (จุดท่ี 1)  56,200 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชสญัจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 3 เมตร ยาว 34 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 102  ตารางเมตร 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 6  (จุดท่ี 2)  44,200 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชสญัจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 
 
 

ถนน คสล. กวาง 2.60เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 78  ตารางเมตร 



8 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 6  (จุดท่ี 3)  40,200 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชสญัจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 2.80เมตร ยาว 25 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 70  ตารางเมตร 

9 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 6 (จุดท่ี 4)  45,600 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชสญัจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร ยาว 20 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 80  ตารางเมตร 

10 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูท่ี 6 (จุดท่ี 5)  55,100 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชสญัจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร ยาว 25 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 100  ตารางเมตร 

11 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต   
ชนิดโอเวอรเลย  หมูท่ี 9  (ซอยข้ึนหวยพรเจา)  

242,900 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชสญัจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนแอสฟลทติกคอนกรตีชนิดโอเวอร
เลย  กวาง4 เมตร ยาว152 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย 
กวา 608  ตารางเมตร 

12 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
ชนิดโอเวอรเลย  หมูท่ี 2  (ซอย  7)  

242,900 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชสญัจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนแอสฟลทติกคอนกรตีชนิดโอเวอร
เลย กวาง 4 เมตร ยาว152 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 608 ตารางเมตร 

13 ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
ชนิดโอเวอรเลย  หมูท่ี 4  

242,900 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชสญัจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนแอสฟลทติกคอนกรตีชนิดโอเวอร
เลย  กวาง 4 เมตร ยาว152 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 608  ตารางเมตร 

14 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
ชนิดโอเวอรเลย  หมูท่ี 7  (ซอย 3 ทางเขาวัดปาสัก)  

242,900 เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชสญัจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนแอสฟลทติกคอนกรตีชนิดโอเวอร
เลย กวาง 4 เมตร ยาว152 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 608  ตารางเมตร 



15 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.  
พรอมฝาปด คสล. หมูท่ี 8 

239,700 เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ
โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า คสล. พรอมฝาปด คสล. 
และวางทา คสล. 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ขนาด
กวาง 0.50  เมตร  ยาว 80 เมตร  
ลึก 0.60 เมตร  พรอมฝาปด คสล. 
และวางทอ คสล. ขนาดเสนผานศนูย 
กลาง 0.80  เมตร  จํานวน 14 ทอน 

รวม   2,305,500   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอวังเหนือโครงการออก
รานเพ่ือแสดงและจําหนายสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ 

10,000 เพ่ือแสดงและจําหนายสินคา
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

เขารวมกิจกรรมและอุดหนุนกิจกรรม 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการดําเนินงานศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

25,000 เพ่ือใหประชาชนไดศึกษา
ความรูดานการเกษตร 

สนับสนุนการดําเนิน งานของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 เพ่ือพัฒนาความรูการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุนการดําเนิน งานตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รวม   65,000   

 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1 ยุทธการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน 50,000 เพ่ือการปองกันและเฝาระวัง
ปญหาหมอกควัน 

รณรงคและปองกันอยางตอเน่ืองใน
การแกไขปญหาหมอกควัน 

2 ยุทธการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการรักนํ้า รักปา รักษาแผนดนิ 25,000 เพ่ือสรางจิตสํานึกและปลูกฝง
ใหเกิดการรักนํ้ารักปารักษา
แผนดิน หวงแหนแผนดิน 

จัดใหมีโครงการรักนํ้า รักปา รักษา
แผนดินใหประชาชนมีสวนรวม 

3 ยุทธการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการคลองสวยนํ้าใส  30,000 เพ่ือสรางจิตสํานึกและปลูกฝง
ใหเกิดการอนุลักษณ
ทรัพยากรแบบยั่งยืน 

ปรับปรุงแหลงนํ้าตาง ๆ เพ่ือให
เกษตรกรไดใชนํ้าอยางท่ัวถึง 

รวม   105,000   

 

 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตรการบริหารและ
พัฒนาองคกร 

โครงการเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของบุคลากรทองถ่ิน 

50,000 เพ่ือเปนการสงเสรมิใหบุคลากร
ในองคกรมีคุณธรรม  และ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

2 ยุทธศาสตรการบริหารและ
พัฒนาองคกร 

โครงการจดัซื้อพวงมาลัยและชอดอกไมกระเชาดอกไม
ในรัฐพิธี และกิจกรรมตาง ๆ 

3,000 เพ่ือเปนการรวมกิจกรรมหรือ
งานราชพิธีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
กับการจัดงาน 

สนับสนุนการดําเนินงานหรือเขา
รวมงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน 

3 ยุทธศาสตรการบริหารและ
พัฒนาองคกร 

โครงการจดัจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ  

20,000 เพ่ือพัฒนาการบริหารงาน  
อบต.วังทรายคําใหเกิดความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

จัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 

4 ยุทธศาสตรการบริหารและ
พัฒนาองคกร 

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน   อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 

200,000 เพ่ือเปนการรองรับนักเรียน 
และมีอาคารสาํหรับรวม
กิจกรรม 

ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการของโรงเรียน  
อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 

5 ยุทธศาสตรการบริหารและ
พัฒนาองคกร 

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสาํนักงาน 
 อบต.วังทรายคํา (หองกองชาง) 

299,200 เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
สํานักงาน  (หองกองชาง)  

ปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน 
อบต.วังทรายคํา (หองกองชาง) 

6 ยุทธศาสตรการบริหารและ
พัฒนาองคกร 

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสาํนักงาน 
อบต.วังทรายคํา (หองปลัด/คลัง) 

43,800 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ทํางานท่ีหนาอยู 

ปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน 
หองสํานักปลัด และหองกองคลัง 

7 ยุทธศาสตรการบริหารและ
พัฒนาองคกร 

คาใชจายในการเลือกตั้ง 50,000 เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับ
การเลือกตั้งของ อบต. 
วังทรายคํา 

การดําเนินการจัดการเลือกตั้ง 

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจดัการท่ีด ี

อุดหนุนเทศบาลตําบลวังเหนือโครงการจัดตั้งสถานท่ี
กลางสําหรับศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อจัดจาง อปท. 

20,000 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน 
เทศบาลตาํบลวังเหนือศูนยรวม
ขาวสารจดัซื้อจัดจาง อปท. 

การจัดซื้อจดัจางมีความโปรงใส
สามารถเขามารับขอมูลขาวสารได
ทุกภาคสวน 

รวม   686,000   



ฉ. การใชจายงบประมาณ 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการการดําเนินการของอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร. 

50,000 0 - - 

2 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของคนชราคนพิการและผูดอยโอกาส 

25,000 0 - - 

3 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการศึกษาดูงานมหกรรมศึกษาระดับ
ภาค/ระดับ ประเทศ ประจําป   2560 

30,000 7,470 นายปยะพงษ  
ผองใส 

- 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสง ให รร.) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถาน ศึกษาคากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูเรยีนโรงเรียน อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 

9,460 9,460 รร.อบต. 
วังทรายคํา 
1 ปาสัก 

- 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสง ให รร.) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา  (คาเครื่อง แบบนักเรยีน) 
โรงเรียน อบต.วังทรายคํา  1 ปาสกั 

6,600 6,600 รร.อบต. 
วังทรายคํา 
1 ปาสัก 

- 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสง ให รร.) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน)โรงเรียน   
อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 

4,400 4,400 รร.อบต. 
วังทรายคํา 
1 ปาสัก 

- 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสง ให รร.) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษา  (คาจัด การเรียนการสอน)  
(รายหัว)โรงเรียน อบต. วังทรายคาํ 1  
ปาสัก 

37,400 37,400 รร.อบต. 
วังทรายคํา 
1 ปาสัก 

- 



8 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสง ให รร.) 

โครงการสนับสนุนคาใช จายบริหาร
สถานศึกษา(คาใชจายในการปรับปรุง
หลักสตูรสถาน ศึกษา) โรงเรยีน อบต. 
วังทรายคํา 1 ปาสัก 

20,000 20,000 รร.อบต. 
วังทรายคํา 
1 ปาสัก 

- 

9 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสง ให รร.) 

โครงการสนับสนุนคาใช จายบริหาร
สถานศึกษา(คาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรุงหองสมดุ) โรงเรียน   อบต. 
วังทรายคํา  1 ปาสัก 

100,000 100,000 รร.อบต. 
วังทรายคํา 
1 ปาสัก 

- 

10 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสง ให รร.) 

โครงการสนับสนุนคาใช จายบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการพัฒนา
ขาราชการครู)   โรงเรียน อบต.วังทรายคํา 
1 ปาสัก 

9,000 0 - 
 

- 

11 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสง ให รร.) 

โครงการสนับสนุนคาใช จายบริหาร
สถานศึกษา(คาใชจายในการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

8,000 0 - - 

12 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสง ให รร.) 

โครงการสนับสนุนคาใช จายบริหาร
สถานศึกษาคาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรูในโรงเรยีน อบต.วังทรายคาํ 1 ปา
สัก 

50,000 50,000 รร.อบต. 
วังทรายคํา 
1 ปาสัก 

- 

13 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสง ให รร.) 

โครงการสนับสนุนคาใช จายบริหาร
สถานศึกษา (คาอินเตอรเน็ต)  โรงเรียน 
อบต. วังทรายคํา 1 ปาสัก 

9,600 9,600 รร.อบต. 
วังทรายคํา 
1 ปาสัก 

- 

14 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสง ให รร.) 

โครงการสนับสนุนคาใช จายบริหารสถาน 
ศึกษา (คาหนังสือ) โรงเรียน  
อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 
 

4,400 4,400 รร.อบต. 
วังทรายคํา 
1 ปาสัก 

- 



15 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร
สถานศึกษาจายในการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถาน ศึกษา 

21,000 0 - - 

16 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายสําหรบั
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน 
อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก 

88,000 88,000 นางผองศรี   
กาสม 

- 

17 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปงวัง 

88,200 88,200 นางศรีจันทร 
ชุมภูแกว 

- 

18 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายสําหรบั
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศนูยพัฒนา
เด็กเล็กบานทุงฮ ี

68,600 68,600 นางศรีจันทร 
ชุมภูแกว 

- 

19 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายสําหรบั
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศนูยพัฒนา
เด็กเล็กบานตนฮาง 

127,400 122,760 นางศรีจันทร 
ชุมภูแกว 

-- 

20 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการสนับสนุนคาใชจายสําหรบั
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน 
อบต.วังทรายคํา  1 ปาสัก 

49,000 43,200 นางผองศรี   
กาสม 

- 

21 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย (เบิกพลักหักสงให รร.) 

โครงการอบรมผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน/
ปฐมวัย /อนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

12,000 0 - - 

22 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม)   โรงเรียน อบต. 
วังทรายคํา 1 บานปาสัก 

45,760 42,407.86 บ.เชียงใหม 
เฟรชมิลค 

- 

23 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบานกอ 
 

257,920 257,920 บ.เชียงใหม 
เฟรชมิลค 

- 



24 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบาน 
ทุงฮ ี

74,880 74,880 บ.เชียงใหม 
เฟรชมิลค 

- 

25 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนวัง
ทรายคําวิทยา  (ปงวังอนุสร) 

110,240 81,706.92 บ.เชียงใหม 
เฟรชมิลค 

- 

26 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปงวัง 

37,440 37,440 บ.เชียงใหม 
เฟรชมิลค 

- 

27 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานตนฮาง 

54,080 50,080 บ.เชียงใหม 
เฟรชมิลค 

- 

28 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทุงฮ ี

29,120 25,120 บ.เชียงใหม 
เฟรชมิลค 

- 

29 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปาสัก 

20,800 11,948.24 บ.เชียงใหม 
เฟรชมิลค 

- 

30 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ
 

50,000 0 - - 

31 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการแขงขันกีฬาเด็กนักเรียน/เด็กเล็ก
ของสถานศึกษาสังกัด  อบต. วังทรายคํา 

30,000 0 - - 

32 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสงให ศูนยเด็กเล็ก) 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย เปนคาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) (คาสื่อการเรียนการ
สอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนา
เด็กเล็ก ศพด.ปงวัง) 

30,600 30,600 เบิกพลักหักสงให 
กองการศึกษา 

- 



33 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสงให ศูนยเด็กเล็ก) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) (คาสื่อการเรียนการ
สอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนา
เด็กเล็ก  ศพด.ทุงฮี) 

23,800 23,800 เบิกพลักหักสงให 
กองการศึกษา 

- 

34 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสงให ศูนยเด็กเล็ก) 

โครงการสนับสนุนคาใช จายเปนคาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)  (คาสื่อการเรียน
การสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเลน
พัฒนาเด็กเล็ก   ศพด.ตนฮาง) 

44,200 44,200 เบิกพลักหักสงให 
กองการศึกษา 

- 

35 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
(เบิกพลักหักสงให ศูนยเด็กเล็ก) 

โครงการสนับสนุนคาใช จายเปนคาจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) (คาสื่อการเรียนการ
สอนวัสดุการ ศึกษาและเครื่องเลนพัฒนา
เด็กเล็ก ศพด.ปาสัก) 

17,000 17,000 เบิกพลักหักสงให 
กองการศึกษา 

- 

36 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
 

80,000 39,736 นายหงษฟา   
สายใจ    

- 

37 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการรณรงคการฉีดวัคซีนพิษสนัุขบา 
 

25,000 0 - - 

38 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการจดัหาวัสดุกีฬาหมูบาน 45,000 0 - - 

39 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการกิจกรรมวันพอแหงชาติ  5 ธันวา
มหาราช 
 

10,000 0 - - 

40 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการกิจกรรมวันแมแหงชาติ 12 สิงหา 
มหาราชินี 

10,000 0 - - 



41 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 90,000 0 - - 

42 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการถวายเทียนเขาพรรษา 10,000 0 - - 

43 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการประเพณีสงกรานต 50,000 0 - - 

44 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการจดังานประเพณสีลากภัตรของ
ตําบล 
วังทรายคํา 

120,000 0 - - 

45 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ใน 
ชวงเทศกาลสําคัญ 

30,000 6,760 - - 

46 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการจดัเก็บขอมลูพ้ืนฐาน 30,000 1,800 - - 

47 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 19,500 0 - - 

48 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพตดิ
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) 

25,000 0 - - 

49 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

โครงการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด 
ประจําป 2560 

60,000 8,700 - - 



50 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 5,200,000 5,530,800 ผูสูงอาย ุ - 

51 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ 900,000 1,180,800 ผูพิการ - 

52 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 138,000 138,500 ผูปวยเอดส - 

53 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

เงินสํารองจาย  441,931 158,020 - - 

54 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวัน
ละบาท 

90,000 - - - 

55 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

โครงการแสดงความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

250,000 67,800  รายการใหม 

56 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอวังเหนือ 10,000 10,000 ก่ิงกาชาดอําเภอ 
วังเหนือ 

- 

57 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

อุดหนุนโรงเรียนบานกอสาํหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

496,000 532,000 โรงเรียนบานกอ  

58 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

อุดหนุนโรงเรียนบานทุงฮสีําหรบัสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

144,000 72,000 โรงเรียนบานทุงฮ ี - 

59 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

อุดหนุนโรงเรียนวังทรายคําวิทยา (ปงวัง
อนุสรณ) สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

212,000 212,000 โรงเรียน 
วังทรายคําวิทยา 

- 

60 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

อุดหนุนโรงเรียนบานกอจางครสูอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

60,000 60,000 โรงเรียนบานกอ - 



61 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

อุดหนุนโรงเรียนวังทรายคําวิทยา (ปงวัง
อนุสรณ) จางครูพิเศษเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

60,000 60,000 โรงเรียน 
วังทรายคําวิทยา 

- 

62 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

อุดหนุนโรงเรียนบานทุงฮี (จางครพิูเศษ)  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 
ศึกษา 

60,000 60,000 โรงเรียนบานทุงฮ ี - 

63 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมลูฐาน 67,500 67,500 ศูนยสาธารณสุข 
มูลฐาน 

- 

64 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอวังเหนือ
โครงการจดัสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี 

10,000 10,000 ปกครองอําเภอ 
วังเหนือ 

- 

65 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมสนับสนุนการจัดงาน
มหกรรมกองปูจาจังหวัดลาํปางประจําป 
2560 

10,000 10,000 สภาวัฒนธรรม - 

66 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

อุดหนุนศูนยการเรียนชุมชนตําบลวังทราย
คําโครงการศูนยเรียนรูตําบลวังทรายคํา  

35,000 0 กศน. - 

67 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมชุมชน 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

อุดหนุนโครงการคายพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

50,000 50,000 รร.ปงวังอนุสรณ รายการใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันท่ีเริ่มสัญญา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 200,000 185,100 - 18/01/2560 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1 (ซอย 2) 135,000 123,000 หจก.เกษมชัย
พาณิช 

29/08/2560 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คลส. หมู 1 (ซอย  5) 84,800 76,000 หจก.เกษมชัย
พาณิช 

31/08/2560 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 3  
(เลียบลําเหมืองทุงปง) 

238,200 217,500 หจก.ลําปางเพ่ิมพูน 29/08/2560 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 5 (ซอยขาง
อาคารอเนก ประสงค)  

194,900 174,500 หจก.ดวงดีคอนกรตี 22/08/2560 

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 (จุดท่ี 1)  56,200 52,000 หจก.เกษมชัย
พาณิช 

22/08/2560 

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 (จุดท่ี 2)  44,200 41,000 หจก.เกษมชัย
พาณิช 

29/08/2560 

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 (จุดท่ี 3)  40,200 37,000 หจก.เกษมชัย
พาณิช 

22/08/2560 

9 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 (จุดท่ี 4)  45,600 42,500 หจก.เกษมชัย
พาณิช 

29/08/2560 

10 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 (จุดท่ี 5)  55,100 51,500 หจก.เกษมชัย
พาณิช 

31/08/2560 

11 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
ชนิดโอเวอรเลย  หมูท่ี 9 (ซอยข้ึนหวยพระเจา)  

242,900 227,500 หจก.ดวงดีคอนกรตี 10/11/2559 



12 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
ชนิดโอเวอรเลย  หมูท่ี 2  (ซอย  7) 

242,900 227,500 หจก.ดวงดีคอนกรตี 11/11/2559 

13 ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ชนิดโอเวอรเลย หมูท่ี 4 

242,900 227,500 หจก.ดวงดีคอนกรตี 11/11/2559 

14 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
ชนิดโอเวอรเลย หมูท่ี 7  (ซอย 3 ทางเขาวัด 
ปาสัก)  

242,900 227,500 หจก.ดวงดีคอนกรตี 10/11/2559 

15 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.  
พรอมฝาปด คสล. หมูท่ี 8 

242,900 237,500 รานทองใบธุรกิจ 
 
4/08/2560 

 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการดําเนินงานศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

25,000 0 - - 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 0 - - 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทํา
ดอกไมจันทน 

30,000 14,790 - รายการใหม ่

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

โครงการปลูกดอกดาวเรือง 20,000 15,670 - รายการใหม ่

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/
ชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอวังเหนือ
โครงการออกรานเพ่ือแสดงและจําหนายสินคา
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

10,000 10,000 อําเภอวังเหนือ - 

 

 
 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา หมายเหตุ 

1 ยุทธการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน 50,000 0 - - 

2 ยุทธการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการรักนํ้า รักปา รักษาแผนดนิ 25,000 0 - - 

3 ยุทธการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โครงการคลองสวยนํ้าใส  30,000 0 - - 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีดังนี้ 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตรการบริหารและ 
พัฒนาองคกร 

โครงการเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรทองถ่ิน 

50,000 0 - - 

2 ยุทธศาสตรการบริหารและ 
พัฒนาองคกร 

โครงการจดัซื้อพวงมาลัย และชอดอกไม กระเชา
ดอกไมในรัฐพิธี และกิจกรรมตาง ๆ 

3,000 500 รานวังเหนือ - 

3 ยุทธศาสตรการบริหารและ 
พัฒนาองคกร 

โครงการจดัจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ  

20,000 0 - - 

4 ยุทธศาสตรการบริหารและ 
พัฒนาองคกร 

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนวังทรายคาํ 1  ปาสัก 

200,000 196,000 หจก.วังเหนือ 
วัสดุกอสราง 

- 

5 ยุทธศาสตรการบริหารและ 
พัฒนาองคกร 

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสาํนักงาน  
อบต.วังทรายคํา (หองกองชาง) 

299,200 297,500 หจก.วังเหนือ 
วัสดุกอสราง 

- 

6 ยุทธศาสตรการบริหารและ 
พัฒนาองคกร 

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสาํนักงาน   
อบต.วังทรายคํา (หองปลัด/คลัง) 

43,800 42,000 หจก.วังเหนือ 
วัสดุกอสราง 

- 

7 ยุทธศาสตรการบริหารและ 
พัฒนาองคกร 

คาใชจายในการเลือกตั้ง 50,000 0 - - 

8 ยุทธศาสตรการบริหารและ
พัฒนาองคกร 

อุดหนุนเทศบาลตําบลวังเหนือโครงการจัดตั้ง
สถานท่ีกลางสําหรับศูนยรวมขาวสาร 

20,000 20,000 เทศบาลตาํบล 
วังเหนือ 

- 



             องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํามีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ 2560   จํานวน  94 โครงการ   โดยไดมีการ
กอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา   รวม  72  โครงการ   มีการเบิกจายงบประมาณ   จํานวนเงิน  12,377,669.02   บาท   สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
โครงการตาม
ขอบัญญัติ 

งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 
(เพ่ิมรายการใหม 2) 

65 
 

10,182,831.00 
 

47 
รายการใหม 

9,633,609.02 
. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 15 2,305,500.00 15 2,147,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(เพ่ิมรายการใหม 2) 

3 65,000.00 
5 

รายการใหม 
40,460.00 

ยุทธการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 105,000.00 - 0.00 

ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 8 686,000.00 5 546,000.00 

รวม 94 13,694,331.00 72 12,377,669.02 

(ไมร่วมคา่ใช้รายจ่ายประจํา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันท่ีเริ่มสัญญา หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ  หมูท่ี 1 

2,750,000 2,750,๐๐๐  หจก.ส.สมัยกอสราง
รุงเรือง 

13/12/2559  

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

คาเชาบาน  
คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 

41,400 41,400    

รวม   2,791,400 2,791,4๐๐     

 
จากการจายขาดเงินสะสม 

ลําดับ ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันท่ีเริ่มสัญญา หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอลฟลทติก ม.1 209,100 207,000 หจก.ดวงดีคอนกรตี 10/03/2560  

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอลฟลทติก ม.6 294,900 292,000 หจก.ดวงดีคอนกรตี 13/03/2560  

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอลฟลทติก ม.7 294,900 292,000 หจก.ดวงดีคอนกรตี 10/03/2560  

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอลฟลทติก ม.4 294,900 290,000 หจก.ดวงดีคอนกรตี 13/03/2560  

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนแอลฟลทติก ม.3 281,500 279,000 หจก.ดวงดีคอนกรตี 13/03/2560  

6 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ม.3 293,300 291,000 หจก.ดวงดีคอนกรตี 4/04/2560  

7 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ม.8 293,300 291,000 หจก.ดวงดีคอนกรตี 4/04/2560  



8 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. 
พรอมฝาปด คสล. หมูท่ี 2 

300,000 294,000 รานทองใบธุรกิจ 8/05/2560  

9 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 1 59,000 55,000 หจก.ดวงดีคอนกรตี 9/06/2560  

10 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางสงนํ้าพรอมทอ 
หมูท่ี 1 

171,800 169,800 หจก.ดวงดีคอนกรตี 9/05/2560  

11 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ม  
หมูท่ี 1 

90,200 87,500 หจก.ดวงดีคอนกรตี 9/05/2560  

12 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ศพด.  
อบต.วังทรายคํา 

300,000 298,000 หจก.ดวงดีคอนกรตี 30/05/2560  

13 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางสงนํ้า คสล.  
หมูท่ี 9 

290,900 288,900 หจก.ดวงดีคอนกรตี 30/05/2560  

14 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.  
หมูท่ี 8 

314,000 311,000 หจก.ดวงดีคอนกรตี 30/05/2560  

15 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการซอมแซมคอสะพาน  หมูท่ี 5 88,000 88,000 หจก.ลําปางเพ่ิมพูน 22/07/2560  

รวม   3,575,800 3,534,200    

 
คิดเปนงบประมาณ   : ตามขอบัญญัติประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕60          เปนเงิน     4,205,389.02  บาท 
                          : จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       เปนเงิน     2,750,๐๐๐.00  บาท 
                          : จากการจายขาดเงินสะสม       เปนเงิน     3,534,200.00  บาท 
                         รวมท้ังส้ินงบประมาณท้ังส้ิน       เปนเงิน  10,489,589.02  บาท  
 
ความสําเร็จ คิดเปนรอยละ  33.00 ของแผนพัฒนาประจําป ๒๕60 
 



ช. ผลการดําเนินงาน 
          องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณป 2560  และไดลงระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
ของ อปท.(eplan)  โดยไดรวบรวมรายจายประจําท่ีมีการวางแผนการดําเนินการและการอนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา  การเบิกจาย  ไวในขอมูลการรายงานสรุปผล

การดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  2560   ดังนี้ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2560 

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จงัหวัดลําปาง 
จากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕60 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
   และการรักษาความสงบเรียบรอย 

67 
 

10,482,831.00 
 

67 
 

10,482,831.00 
 

 
47 

 

 
9,633,499.02 

. 

 
47 

 

 
9,633,499.02 

. 
70.14 91.89 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 17 2,447,500.00 17 2,447,500.00 17 2,498,000.00 17 2,498,000.00 100.00 100.00 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  5 115,000.00 5 115,000.00 3 40,460.00 3 40,460.00 60.00 35.18 

4.ยุทธการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดลอม 

 3 105,000.00  3 105,000.00 - 0.00 - 0.00 0 0 

5.ยุทธศาสตรการบรหิารและพัฒนาองคกร  7 686,000.00  7 686,000.00 4 555,500.00 4 555,500.00 57.14 80.97 

 (ไมรวมรายจายประจํา) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



รายจายตามประมาณการ 
รายการ ประมาณการ รายจายจริง คิดเปน 

รอยละ 
งบกลาง 
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
-เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
-เบี้ยยังชีพคนพิการ 
-เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
-สํารองจาย 
-รายจายตามขอผูกพัน 
-เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (กบท) 

7,697,250.00 7,371,432.00 95.77 

เงินเดือน (การเมือง) 2,358,320.00 2,175,120.00 92.23 
เงินเดือน (ประจํา) 7,679,820.00 6,468,796.98 84.23 
คาตอบแทน (สวัสดิการขาราชการ) 
-คาตอบแทนปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-คาเชาบาน 
-เงินชวยเหลือบุตร 

630,950.00 315,300.00 
 

49.97 

คาใชสอย 
-รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
-รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
-รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 

3,759,740.00 2,659,245.05 70.72 

คาวัสดุ 
-วัสดุสํานักงาน 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
-วัสดุคอมพิวเตอร 
-วัสดุงานบานงานครัว 
-วัสดุยานพาหนะและขนสง 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
-วัสดุอ่ืน ๆ 

1,409,720.00 1,081,972.27 76.75 

คาสาธารณูปโภค 
-คาไฟฟา 
-คาน้ําประปา 
-คาบริการโทรศัพท 
-คาบริการไปรษณีย 
-คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  รายการ 

402,000.00 
 
 
 
 
 

ประมาณการ 

159,682.33 
 
 
 
 
 

รายจายจริง 

39.72 
 
 
 
 
 

คิดเปน 
รอยละ 

คาครุภัณฑ 1,218,000.00 277,380.00 22.77 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 2,648,500.00 2,498,000.00 94.31 
รายจายอ่ืน 20,000.00 - 0 
เงินอุดหนุน 1,375,700.00 1,112,000.00 80.83 
รามรายจายตามประมาณการรายจายท้ังส้ิน 29,200,000.00 24,118,928.63  
รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,791,400  
            ้ ้    





 

 

 

 



 

 

ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามปของ อบต.วงัทรายคํา  
 

จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาตําบลสามป             
พ.ศ. 2558 - 2560   

 

จํานวนโครงการท่ีนํามาจากแผนพัฒนาตําบลสามป พ.ศ. 2558 – 2560  

คิดเปนรอยละ 
ตามขอบัญญัติ

งบประมาณ ป 2558 
ตามโครงการจายขาด       
เงินสะสมปงบประมาณ 

2558  
รวมเปนท้ังสิ้น 

66 48  0 48 72.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2559 
   1.  ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลํา 
ดับ
ท่ี 

  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีใชจริง 
 (บาท)  

ดําเนิน 
การแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. ม.1 321,500.00 316,000.00 /   คก.จายขาด 

2 ปรับปรุงบอขยะ ทําทางเดินโดยรอบ ม.1 194,000.00 192,000.00 /   คก.จายขาด 

3 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด  คสล. ม.2 295,900.00 290,000.00 /   คก.จายขาด 

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 229,300.00 217,000.00 /   คก.จายขาด 

5 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.3 48,400.00 47,000.00 /   คก.จายขาด 

6 ปรับปรุงบอขยะ บานปงวัง ม.3 12,000.00    11,500.00  /   คก.จายขาด 

7 ปรับเปลี่ยนฐานถังเก็บน้ําประปา  ม.3 91,400.00 88,400.00 /   คก.จายขาด 

8 กอสรางฝารางระบายน้ํา คสล. ม.4 43,700.00 42,000.00 /   คก.จายขาด 

9 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ชนิดโอเวอรเลย ม.4 490,700.00 488,000.00  /   คก.จายขาด 

10 ปรับปรุงระบบประปา ม.5 490,600.00 489,000.00 /   คก.จายขาด 

11 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 48,600.00   47,000.00 /   คก.จายขาด 

12 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ชนิดโอเวอรเลย ม.6 490,700.00 488,000.00 /   คก.จายขาด 

13 กอสรางลานคอนกรีตเทขยะ  ม.7 69,800.00 68,000.00 /   คก.จายขาด 

14 ปรับปรุงระบบประปา ม.7 386,200.00 384,000.00 /   คก.จายขาด 

15 กอสรางรางระบายน้ํา ปรับพ้ืนทองราง  ม.7 25,500.00 23,000.00 /   คก.จายขาด 

16 ปรับปรุงระบบประปาหมูบานพรอมวางทอ PVC 2” ม.8 175,000.00   173,500.00 /   คก.จายขาด 

17 กอสรางรางสงน้ํา คสล. พรอมวางทอ Q 0.80 ม. ม.8 214,600.00 209,000.00 /   คก.จายขาด 
18 กอสรางรางสงน้ํา คสล. พรอมประตูน้ําเหล็ก  ม.9 496,600.00 494,000.00 /   คก.จายขาด 

19 ซอมแซมสายไฟฟาสถานีสูบน้ํา ม.3 5,000.00 5,000.00 /    



 

 

ลํา 
ดับ
ท่ี 

  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีใชจริง 
 (บาท)  

ดําเนิน 
การแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

20 ปรับปรุงซอมแซมถนน  คสล. บริเวณหนา รพ.สต.  ม.3 99,800.00 98,800.00 /    

21 ปรับปรุงซอมแซมประปาพรอมเปลี่ยนถังกรองน้ําแสตนเลส   
พรอมติดตั้ง  จํานวน  2  จุด   ม.6 

56,000.00 56,000.00 /    

22 ขุดลอกเปดทางน้ําลําน้ําแมแสด  พรอมเรียงกระสอบทราย  ม.6 21,000.00 21,000.00 /    

23 ขุดลอกเปดทางน้ําก้ันแมน้ําวังเพ่ือบรรเทาภัยแลง 2,500.00 2,500.00 /    

24 กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  ม.6 2,956,000.00 2,930,000.00 /   อดุหนนุเฉพาะกิจ 

25 อุดหนุนการไฟฟาสวนภมิูภาคสาขาแจหมเพ่ือเปนเงินอุดหนุน
โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลวังทรายคํา 

2,576,062.36 2,576,062.36 /    

รวมรายจายจริง 9,756,762.36  
     
 
 
    2. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลํา
ดับ
ท่ี 

แนวคิดการพัฒนา  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีใชจริง 
 (บาท)  

ดําเนินการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการภูมิใจภักดิ์รักษพ้ืนท่ีสีเขียว 20,000.00 -   /  
2 โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา 40,000.00 -   /  
3 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการปองกันไฟปาและหมอกควัน 10,000.00 -   /  

รวมรายจายจริง -  
 
 
 



 

 

    3. ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ลํา
ดับ
ท่ี 

แนวคิดการพัฒนา  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีใชจริง 
 (บาท)  

ดําเนิน 
การแลว 

ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

ไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

11,180.00 11,180.00 /    

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาเครื่อง 
แบบนักเรยีน 

7,800.00 7,800.00 /    

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอุปกรณ
การเรียน 

5,200.00 5,200.00 /    

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว) 

44,200.00 44,200.00 /    

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาปรับปรุง
หลักสูตร 

20,000.00 20,000.00 /    

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาใชจายใน
การพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 

100,000.00 100,000.00 /    

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาใชจายใน
การพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน 

9,000.00 9,000.00 /    

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาใชจายใน
การพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

8,000.00 -   /  

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา คาใชจาย
ในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

50,000.00 50,000.00 /    

10 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา คาใชจาย
อินเตอรเน็ตโรงเรียน 

9,600.00 9,600.00 /    

11 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา คาหนังสือ
เรียน 
 

5,200.00 5,200.00 /    



 

 

ลํา
ดับ
ท่ี 

แนวคิดการพัฒนา  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีใชจริง 
 (บาท)  

ดําเนินการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

12 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาคาใชจาย
ในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

21,000 -   /  

13 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาคาใชจาย
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน อบต.วังทรายคํา 1 
บานปาสัก 

104,000.00 94,300.00 /    

14 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาคาใช จาย
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

369,600.00 335,720.00 /    

15 โครงการอบรมผูปกครองเด็กกอนเขาวัยเรียนและปฐมวัย 12,000.00 -   /  
16 โครงการวันเด็กแหงชาติ 60,000.00 22,428.00 /    
17 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 80,000.00 68,560.00 /    
18 โครงการรณรงคปองกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 25,000.00 -   /  
19 โครงการดําเนินงานของกลุมสตรีในชุมชน 45,000.00 -   /  
20 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
25,000.00 25,000.00 /    

21 โครงการกิจกรรมวันพอแหงชาติ, วันแมแหงชาต ิ             20,000.00 19,320.00 /    
22 โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผน 20,000.00 -   /  
23 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 60,000.00 54,000.00 /    
24 โครงการปดทองหลังพระ 30,000.00 -   /  
25 โครงการศึกษาเพ่ือการตอตานการใชสารเสพติดในเด็กนักเรียน

(D.A.R.E) 
25,000.00 14,400.00 /    

26 โครงการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด 60,000.00 24,000.00 /    
27 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ 40,000.00 16,800.00 /    
28 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาระดับภาค/ระดับ  

ประเทศป  2558 
25,000.00 25,000.00 /    



 

 

ลํา
ดับ
ท่ี 

แนวคิดการพัฒนา  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีใชจริง 
 (บาท)  

ดําเนินการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

 

29 โครงการจัดหาวัสดุกีฬาหมูบาน 45,000.00 -   /  
30 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 80,000.00 47,075.00 /    
31 โครงการถวายเทียนเขาพรรษา 20,000.00 450.00 /    
32 โครงการประเพณีสงกรานต 80,000.00 450.00 /    
33 โครงการประเพณีสลากพัตร 80,000.00 -   /  
34 โครงการการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลวังทรายคํา 
25,000.00 -   /  

35 โครงการการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับทองถ่ิน 

30,000.00 450.00 /    

36 โครงการแขงขันกีฬาวังใต-ทรายคํา 25,000.00 -   /  
37 โครงการดําเนินการของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 50,000.00 48,190.00 /    
38 อุดหนุนเทศบาลตําบลบานใหมโครงการขอรับเงินอุดหนุนงาน

ประเพณีบวงสรวงเจาพอพญาวัง 
10,000.00 -   /  

39 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี 10,000.00 10,000.00 /    
40 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณียี่เปงอําเภอ     

วังเหนือ 
80,000.00 -   /  

41 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมวังเหนอืโครงการสนับสนุนการจัด
มหกรรมกองปูจา 

10,000.00 10,000.00 /    

42 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานโครงการบริการดานสาธารณสุขใน
เขตหมูบาน/ชุมชน หมูบานละ 7,500 บาท 

67,500.00 67,500.00 /    

43 อุดหนุนโรงเรียนบานทุงฮีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

60,000.00 60,000.00 /    

44 อุดหนุนโรงเรียนบานปงวังโครงการจัดจางครูพิเศษเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

60,000.00 60,000.00 /    



 

 

ลํา
ดับ
ท่ี 

แนวคิดการพัฒนา  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีใชจริง 
 (บาท)  

ดําเนินการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

45 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 856,000.00 856,000.00 /    
46 อุดหนุนโรงเรียนบานกอโครงการจางสอนครูภาษาอังกฤษ 60,000.00 60,000.00 /    
47 อุดหนุนการเรียนรูชุมชนตําบลวังทรายคํา โครงการศูนยการ

เรียนรูตําบลวังทรายคํา (กศน) 
25,000.00 25,000.00 /    

48 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 150,000.00 106,100.00 /    
49 อุดหนุนโครงการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดจังหวัดลําปาง (ศอ.ปส.จ.ลําปาง) 
40,000.00 40,000.00 /    

รวมรายจายจริง 2,382,923.00  
 
 
     4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ลํา
ดับ
ท่ี 

แนวคิดการพัฒนา  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีใชจริง 
 (บาท)  

ดําเนนิการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 อุดหนุนโครงการออกรานเพ่ือแสดงและจําหนายสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดลําปาง 

10,000.00 10,000.00 /    

2 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอวังเหนือ 10,000.00 10,000.00 /    
รวมรายจายจริง 20,000.00  

 
 
 
 
 
  



 

 

     5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 
ลําดั
บท่ี 

แนวคิดการพัฒนา  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีใชจริง 
 (บาท)  

ดําเนินการ
แลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรทองถ่ิน 15,000.00 450.00 /    
2 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ิน 106,000.00 106,050.00 /    
3 โครงการจัดการเลือกตั้ง 310,000.00 -   /  
4 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลวังซายเพ่ือจายเปนเงิน

อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานท่ีกลางสําหรับเปนศูนยรวม
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

20,000.00 20,000.00 /    

รวมรายจายจริง 126,500.00  
 
 
 

 
                                                                        



 

 

 ซ่ึงจากการติดตามประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561  ขององคการบริหารสวนตําบล 
วังทรายคํา พบวา มีจํานวนโครงการท่ีบรรจุไวในแผนเฉพาะในป 2559   ท้ังสิ้น   66 โครงการ  องคการบริหารสวนตําบล 
วังทรายคํา  สามารถนําไปดําเนินการท้ังสิ้น   48   โครงการ  คิดเปนรอยละ  72.73  ของจํานวนโครงการท้ังหมด         
ประกอบกับการพิจารณาตามแนวทางท่ีคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาตําบลไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้ 

1.  จากการติดตามสอบถามจากประชาคมหมูบานและประชาชนในหมูบาน       
พบวาประชาคมหมูบานมีความพอใจกับผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการและเห็นวาโครงการท่ีดําเนินการไป

แลวนั้นเกิดประโยชนตอประชาชนในในพ้ืนท่ีเปนอยางมากและมีความพึงพอใจท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําสามารถ
แกไขงานใหตรงกับความตองการของประชาคมหมูบานได 

2.   ใหนําจํานวนโครงการท่ีไดรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561  เฉพาะป  2559   
มาคิดเทียบวา  สามารถนํามาบรรจุลงในขอบัญญัติงบประมาณ หรือสามารถ ท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติไดโดยคิดเปนรอยละ
เทาใดของ จํานวนโครงการในป 2559  หากนําไปสูการปฏิบัติไดเกินกวารอยละ  70  ก็จะถือไดวาแผนพัฒนาตําบลสามป  
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561   ประสบผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามปพบวา พิจารณาเทียบวาสามารถนํา
โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาตําบลสามป  พ.ศ. 2559 –  พ.ศ. 2561  เฉพาะป 2559   ไปสูการนําไปปฏิบัติไดเกินกวา
เปาหมายท่ีตั้งไว จึงสามารถสรุปไดวาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)  ขององคการบริหารสวน
ตําบลวังทรายคํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายท่ีวางไว และสามารถนํามาคิดเปนระดับความสําเร็จในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2558 - 2560)   ไดเทากับรอยละ  72.73 
         3. การทําแผนพัฒนาตําบลสามปเปนไปตามวิสัยทัศน  ของ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  คือ  
“เปนองคกรการพัฒนาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ยกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐาน และมุงสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ียั่งยืน”  และ เปนไปตามยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ดังนั้นจึงสามารถ
สรุปไดวาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561) ของ องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา   เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายท่ีวางไว และสามารถนํามาคิดเปนระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2560) ไดเทากับรอยละ   72.73    
 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

- แผนปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนในหวงเวลาดําเนินการเนื่องจากการรับเงินจัดสรรจากรัฐบาลไมแนนอน 
 
   แนวทางแกไข 

-  มีการดําเนินการโดยการโอนงบประมาณรายจาย และการจายขาดเงินสะสม ตามความเหมาะสม 
   เทาท่ีจะทําได                    

 
       
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

นม สําหรับ รร.อบต.1 ปาสัก      49,850  3191.52 
นม  รร.ในพ้ืนท่ี   415,830  5913.42 
นม ศูนยเด็กเล็ก   136,220  5305.38 
อาหารกลางวัน รร.บานกอ 492,000  492,000 
อาหารกลางวัน รร.บานทุงฮี 164,000  12,000 
อาหารกลางวัน รร.ปงวังวิท 212000  212000 
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