
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ 
วันที่    24   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63  เวลา  09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
………………………………………….. 

 
ผู้มาประชุม  

๑ นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ประธานสภา อบต.วอแก้ว   
๒ นายแก้วมูล  ณ ล าปาง รองประธานสภา อบต.วอแก้ว   
๓ นางกนกพร  สอนปิงค า สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑ 
๔ นายศุภกฤต  ผาตา สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๒ 
5 นายภูธเรศ   โพทวี สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๓ 
6 นายอาณันย์  พิมพา สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๓ 
7 นายวันชัย  ไชยชมภู สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๔ 
8 นายเจษฎา  ปาระมี สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๕ 
9 นายอินปั๋น  ไชยเครื่อง สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๖ 

๑0 นางมัณฑนา  เทพภาพ สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๗ 
๑1 ว่าที่ ร.ต.พร้อม  ทรายใจ เลขานุการสภา อบต.วอแก้ว (ปลัด อบต.) 

 
ผู้ไม่มาประชุม  
 1.  นายศุภชัย  การโสภา    สมาชิกสภา อบต.  หมู่  5 (ลาประชุม) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      ๑   นายอินจันทร์  ทันวิสัย   นายก อบต. วอแก้ว 
      ๒   นางภาผอูน  วงศ์แก้ว                                รองนายก อบต.วอแก้ว 
      ๓   นายทรัพย์    ธิบูรณ์    รองนายก อบต.วอแก้ว                                                                                 
     ๔   นางสาวสุวภัทร  สุมาลุย ์   เลขานุการนายก อบต.วอแก้ว 
      5   นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว   หัวหน้าส านักปลัด 
     6   นางพิศมัย  พรหมศร    ผู้อ านวยการกองคลัง 
      7   นางอรวรรณ  ไชยราช   นักทรัพยากรบุคคล 
      8   นางพิกุล  เทพภาพ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
      1  นายอินแต่ง  ก๋าโต่ง    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
      2.  นางชื่นจิตต์  ปาระมี    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 
      3  นายบรรจง  ลือชัย    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 
      4  นางจันทร์ค า  มะโนสม   ประธานแม่บ้าน ม. 2 
      5  นายจักรกริช  จริยา    ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลวอแก้ว 
 
เลขานุการสภาฯ  - ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วผู้มาประชุม ได้ลงชื่อครบ

องค์ประชุม และขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม 
/เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมาครบองค์ประชุม นายชัยสิทธิ์ อินต๊ะศรี 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕6.3 ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.1  เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ            
สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

ประธานสภาฯ - การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเรื่อง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ที่ประชุมได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน
ธันวาคม พ.ศ.๒๕63 ถึงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕63  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น 

อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ตั้งแต่
วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕63 ถึงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕63 มีก าหนด ๑๕ 
วัน  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕63 และก าหนดนัดประชุมขึ้นในวันนี้  

ที่ประชุม - รับทราบ 

๑.2 เรื่องการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีได้แจ้งท าความเข้าใจในที่ประชุมเกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา   
ทุกครั้ง ว่าจะให้จดบันทึกการประชุมรูปแบบไหน จะมีอยู่ ๓ รูปแบบ คือ 
๑) บันทึกการประชุมโดยจดทุกถ้อยค า ทุกค าพูด และมติที่ประชุม 
๒) บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญหรือข้อกฎหมายที่หารือในที่ประชุม และมติที่

ประชุม 
๓) บันทึกการประชุมเฉพาะหัวข้อที่หารือในที่ประชุม และมติที่ประชุม 
ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณา และเสนอวิธีการจดบันทึกการประชุม ขอเชิญ 

นายเจษฎาฯ   - เสนอ ข้อ ๒ บันทึกการประชุมเฉพาะสาระส าคัญและข้อกฎหมายที่หารือในที่ประชุม 
(สมาชิกสภาฯ) และมติที่ประชุม 
 ผู้รับรอง คนที่ ๑   นางกนกพร  สอนปิงค า 
   คนที่ ๒   นางมัณฑนา  เทพภาพ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ให้บันทึกการประชุมรูปแบบ          
ที่ ๒ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   9 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 

        /1.3 เรื่องการ.... 
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๑.3 เรื่องการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอย 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ ปลัด อบต. 

ปลัด อบต. - ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากจังหวัดล าปาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 
0023.3/29145 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่องการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
จัดการขยะมูลฝอย ซึ่งสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และทาง อบต.ได้ส่ง
รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวไปยังอ าเภอเพ่ือรวบรวมส่งจังหวัดแล้วนั้น ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปางได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาที่ได้เห็นชอบ
ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางแล้ว พบว่ายังขาดรายละเอียดซึ่ง
เป็นสาระส าคัญของบันทึกข้อตกลงที่ลงนามแล้ว เช่น อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ 
ระยะเวลาความร่วมมือการมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางก าจัดขยะมูล
ฝอยหรือมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมลงทุนกับเอกชน การจัดการขยะมูลฝอย
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการด้วยวิธีการแปรสภาพขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานไฟฟูา จังหวัดจึงขอให้ อปท.ด าเนินการเพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหาของบันทึก
ข้อตกลงไว้ในรายงานการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมสาระส าคัญ
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่ง อบต.วอแก้ว ได้ด าเนินการ
เพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหาในรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 หน้า 5-6 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่ง
รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับที่แก้ไขให้ทางจังหวัดแล้ว จึงเรียนแจ้งให้ทางสภาฯ ทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ปลัด อบต. - ขอแจ้งที่ประชุมเนื่องจากช่วงนี้เป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หลายจังหวัดสั่ง
ปิดจังหวัดแล้ว ทางอ าเภอได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลป 0518/ว4814 ลงวันที่ 22 
ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางแจ้งการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันเป็นจ านวนมาก ที่มีโอกาส
เกิดการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ หากส่วนราชการ หน่วยงาน และ อปท. มีความประสงค์จะจัด
กิจกรรมที่มีคนมารวมกันเป็นจ านวนมาก ขอให้น าเสนอรายละเอียดการจัดงานส่งให้จังหวัด
ล าปางพิจารณา ซึ่งประเภทกิจกรรมที่ต้องแจ้งให้จังหวัดทราบ คือ 

  1. การจัดกิจกรรมในอาคาร ที่คนมารวมกันตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เช่น การ
ประชุม อบรม ให้ส่งเอกสารอย่างน้อย 15 วันท าการ ก่อนการจัดกิจกรรม 

  2. การจัดงานในสถานที่เปิด เช่น สนามกีฬา ลานกิจกรรม 
   - กิจกรรมที่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกัน ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนานเกิน 30 นาที 

และมีคนอยู่รวมกันตั้งแต่ 500 คนข้ึนไป เช่น การจัดงานคอนเสิร์ต 
   - กิจกรรมที่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกัน ใช้เวลาอยู่ร่วมกันไม่เกิน 30 นาที และ

มีคนอยู่รวมกันตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป เช่น งานวิ่ง หรือกิจกรรมประเภทอ่ืนๆ  ให้ส่ง
เอกสารอย่างน้อย 30 วันท าการ ก่อนการจัดกิจกรรม 

  หลายจังหวัดสั่งงดการจัดกิจกรรมไปแล้ว หากทางหมู่บ้านใดมีก าหนดการจัดงาน
หรือกิจกรรม ควรถือปฏิบัติด้วย 

/นางกนกพร.... 
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นางกนกพรฯ - ขอสอบถาม กรณีจัดงานแต่งงาน ม.1 จะจัดวันที่ 27 ธันวาคม นี้ จะต้องแจ้งหรือไม่ 

นายก อบต. - กรณีจัดงานแต่งงาน หากมีชาวบ้านที่มาจากหลายพื้นท่ี มาจากต่างจังหวัด ก็ให้ระวัง ให้มี
การตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง การรื่นเริงก็ไม่ควรมี งานแต่งงานวันที่ 27 
ช่วงนี้อนุโลมยังไม่ต้องแจ้งก็ได้ แต่ต่อไปต้องของดการจัดกิจกรรมก่อน เช่น งานศาสนา 
กิจกรรมต่างๆ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕63 มีท่านใดจะแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติม ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา  
- สมาชิกทุกท่านคงได้พิจารณาแล้ว หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕63 โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม - รับรอง   9 เสียง 
 - ไมร่ับรอง    - เสียง 
 - งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเรื่องกระทู้ถาม ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มีเรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ 

ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.1  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
วอแก้ว  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธาน  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว           
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เสนอ
ญัตติต่อท่ีประชุม ขอเรียนเชญิ 

นายก อบต.  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ข้าพเจ้านายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติ การรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     /พ.ศ.2558.... 
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พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ 

รายละเ อียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอต่อสภาฯ 
ต่อไป 

นางพิกุลฯ ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และแก้ไข
เพิ่มเติม  แยกตามยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
-ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  พ.ศ.2561 จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ   6,630,400  บาท   
  พ.ศ.2562 จ านวน 20 โครงการ งบประมาณ   7,478,400  บาท  
  พ.ศ.2563 จ านวน 29 โครงการ งบประมาณ   9,768,000  บาท 
  พ.ศ.2564 จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 23,515,600  บาท 
  พ.ศ.2565 จ านวน 35 โครงการ งบประมาณ 12,654,200  บาท 
-ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พ.ศ.2561 จ านวน   6 โครงการ งบประมาณ    305,000  บาท   
  พ.ศ.2562 จ านวน   6 โครงการ งบประมาณ    290,000  บาท  
  พ.ศ.2563 จ านวน   7 โครงการ งบประมาณ    490,000  บาท 
  พ.ศ.2564 จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 2,757,500  บาท 
  พ.ศ.2565 จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 2,157,500  บาท 
-ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  พ.ศ.2561 จ านวน 61 โครงการ งบประมาณ   13,724,500 บาท   
  พ.ศ.2562 จ านวน 60 โครงการ งบประมาณ   14,099,500 บาท  
  พ.ศ.2563 จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ   14,519,500 บาท 
  พ.ศ.2564 จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ   14,905,500 บาท 
  พ.ศ.2565 จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ   14,766,500 บาท 
-ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  พ.ศ.2561 จ านวน   9 โครงการ งบประมาณ   465,000 บาท   
  พ.ศ.2562 จ านวน   9 โครงการ งบประมาณ   465,000 บาท  
  พ.ศ.2563 จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ   515,000 บาท 
  พ.ศ.2564 จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ   515,000 บาท 
  พ.ศ.2565 จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ   515,000 บาท 

/-ยุทธศาสตร์.... 
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-ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  พ.ศ.2561 จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ   1,125,000บาท   
  พ.ศ.2562 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ   1,855,000 บาท  
  พ.ศ.2563 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ   1,855,000 บาท 
  พ.ศ.2564 จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ   1,875,000 บาท 
  พ.ศ.2565 จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ   1,875,000 บาท 
 รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 
  พ.ศ.2561 จ านวน 109 โครงการ งบประมาณ   22,249,900 บาท   
  พ.ศ.2562 จ านวน 110 โครงการ งบประมาณ   24,187,900 บาท  
  พ.ศ.2563 จ านวน 127 โครงการ งบประมาณ   27,147,500 บาท 
  พ.ศ.2564 จ านวน 183 โครงการ งบประมาณ   43,568,600 บาท 
  พ.ศ.2565 จ านวน 145 โครงการ งบประมาณ   31,968,200 บาท 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ที่น าไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2563 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ตามข้อบัญญัติฯ จ านวน 10 โครงการ ขอใช้เงินสะสม จ านวน 10 โครงการ รวม 20 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามข้อบัญญัติฯ จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2 โครงการ 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
ตามข้อบัญญัติฯ จ านวน 44 โครงการ ขอใช้เงินสะสม จ านวน 1 โครงการ รวม 45 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 37 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 8 โครงการ  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ตามข้อบัญญัติฯ จ านวน 7 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
5 โครงการ 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
ตามข้อบัญญัติฯ จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2 โครงการ 

  รวมโครงการในแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้นจ านวน 78 
โครงการ แล้วเสร็จทั้งสิ้น 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.21 โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.79  
 
 
 

/ยุทธศาสตร์.... 
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ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวน
โครงการ 
ที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

จ านวน
โครงการ
ในข้อ 

บัญญัติฯ 

จ านวน
โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
(จ่ายขาด
เงินสะสม) 

รวม 

ร้อยละ
โครงการ 
ที่น ามา
จัดท า

งบประมาณ 

 
จ านวน

โครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

 
ร้อยละ 

โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

29 10 10 20 15.75 20 15.75 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 3 - 3 2.36 1 0.79 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

66 44 1 45 35.43 37 29.13 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

10 7 - 7 5.51 2 1.57 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

15 3 - 3 2.36 1 0.79 

รวม 127 67 11 78 61.42 61 48.03 
 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ตามที่ได้แจกแบบสอบถามไปยังหมู่บ้าน คิดจากจ านวนประชากร
ร้อยละ 5 ของจ านวนประชากรในหมู่บ้านในการค านวณ แบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด 

   สรุปการประเมินในส่วนที่ 2 
- ประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีความพึงพอใจต่อการ

ได้รับบริการในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.57 คิดเป็นร้อย
ละ 85.67 
 - ประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีความพึงพอใจต่อการ
ได้รับบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.62 คิดเป็นร้อยละ 87.33 
  - ประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีความพึงพอใจต่อการ
ได้รับบริการในการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.66 คิด
เป็นร้อยละ 88.67 
 
 

/สรุปการประเมิน.... 
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สรุปการประเมินในส่วนที่ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วควรปรับปรุงด้านใด  

              1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจ านวนผู้ตอบ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 
2.ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน จ านวนผู้ตอบ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 
3.ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร    จ านวนผู้ตอบ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 
4.ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา จ านวนผู้ตอบ 46 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 
5.ด้านบริการการรับช าระภาษี         จ านวนผู้ตอบ  20  คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 
6.ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จ านวนผู้ตอบ  30  คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 
 
สรุปการประเมินในส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ 
- ควรปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (เฉพาะบางบุคคล) 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 - การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว ควรจะมีการประเมินภายใน (คือในส่วนของเจ้าหน้าที่) และประเมินภายนอก 
(ในส่วนของประชาชนต าบลวอแก้ว) น าข้อมูลทั้งสองด้านมาเป็นตัวตั้งว่าในส่วนของภายใน
ประเมินตนเองเป็นอย่างไร และประชาชนผู้รับบริการประเมินเราเป็นอย่างไร น ามา
เปรียบเทียบกัน เพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อย เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้วพัฒนามากข้ึน 
 - อยากให้ดูในส่วนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินงาน เช่น โครงการไฟปุาหมอกควัน โครงการยา
เสพติดปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นโครงการที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ควร
ด าเนินการในภาพรวมของต าบล เพ่ือให้คนในต าบลวอแก้วอยู่กันแบบสันติ ในปีต่อไปควร
พิจารณาดูว่าโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนต าบลวอแก้ว ควรเร่งด าเนินการ
ก่อน 
 - การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว จากบุคคลภายนอก ส่วนที่ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วควรปรับปรุง
ด้านใด ซึ่งด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน มีจุดอ่อนในเรื่องการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ควรจะมีการปรับปรุงในเรื่อ งนี้ อาจจะท า
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้แต่ละหมู่บ้าน ถ้าหากองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วมีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ก็สามารถน าไปติดที่ปูาย
ประชาสัมพันธ์ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านทางก านันผู้ใหญ่บ้าน ในกรณีที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายของหมู่บ้าน 
 
 
 
 

/การให้คะแนน.... 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 แยกตามประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ 

ข้อมูลด้านกายภาพ ด้านการเมือง/การปกครอง สภาพทางสังคม การบริการพ้ืนฐาน ระบบ
เศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ การส ารวจและจัดเก็บข้อมูล  
การประชุมประชาคม  คะแนนเต็ม 20 คะแนนที่ได้ 18 

   2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เกี่ยวกับความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ การใช้ผังเมืองรวม การวิเคราะห์ทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  คะแนนเต็ม 
20 คะแนนที่ได้ 17.50 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์   
กลยุทธ์ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  คะแนนเต็ม 60 คะแนนที่ได้ 53.50 

คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน คะแนนที่ได้รวม 89.25 คะแนน 
 

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 แยกตามประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  1.การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คะแนนเต็ม 10 คะแนนที่ได้ 9.13 
  2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนน

เต็ม 10 คะแนนที่ได้ 9.63 
  3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนน

เต็ม 10 คะแนนที่ได้ 9.25 
  4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนนที่ได้ 9.38 
    5. โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 57.25  ดังรายละเอียด 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ  คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.63 

   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 
4.63 

   5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี คะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ 4.88 

   5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.75 

 

/5.6 โครงการ.... 
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   5.6 โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 

4.88 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 5 คะแนน   ที่ได้ 

4.88 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.88 
   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) คะแนน

เต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.63 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม 

5 คะแนนที่ได้ 4.88 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาด

ว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.50 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่

ได้ 4.75 
   คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน คะแนนที่ได้รวม 94.63 คะแนน          

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทางสภาฯ จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้วเพ่ือทราบ 

ประธานสภาฯ - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 มีท่านใดจะอภิปราย 
ซักถามหรือเพ่ิมเติม ขอเชิญ ถ้าไม่มี ขอให้ทางสภาฯ ได้รับทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 

 
5.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว ประจ าปี 2563  

ประธาน  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
วอแก้ว ประจ าปี 2563 ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เสนอญัตติต่อ
ที่ประชุม ขอเรียนเชิญ 

นายก อบต.  - ผม นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
ประจ าปี 2563 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรค 5 ตามรายละเอียดเอกสารที่
ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว รายละเอียดผลการปฏิบัติงานฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน น าเสนอต่อสภาฯ ต่อไป 

 

/นางพิกุล.... 
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นางพิกุลฯ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
ประจ าปี 2563  

  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
  จ านวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 และ
โครงการที่ได้ปฏิบัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังต่อไปนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการใน 
ข้อบัญญัติฯ 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

(จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

 
รวม 

 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบตั ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

10 10 20 20 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 - 3 1 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

44 1 45 37 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

7 - 7 2 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

3 - 3 1 

รวม 67 11 78 61 
 
   รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ได้น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างสร้างพ้ืนฐานมาบรรจุใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ านวน 10 โครงการ และได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น จ านวน 
10  โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 209,100.00 บาท  เบิกจ่าย 192,600.00 บาท 

2.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดทุ่งผา ช่วงที่ 2  หมู่ 1 งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 230,000.00 บาท  เบิกจ่าย 229,432.76 บาท 

3. โครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเจริญ  แก้วใจ หมู่ที่ 7 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 104,700.00 บาท  เบิกจ่าย 101,971.04 บาท  

 

/4.โครงการ.... 
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4.โครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสนั่น เฟ้ืองแปง หมู่ที่ 7
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 57,900.00 บาท  เบิกจ่าย 55,984.01 บาท  

5. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมบ้านน้ าจ า  หมู่ที่ 6 งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 230,000.00 บาท  เบิกจ่าย 225,919.07 บาท 

6. โครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 230,000.00 บาท  เบิกจ่าย 221,910.06 บาท 

7. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 2 หมู่ 2 งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 218,500.00 บาท  เบิกจ่าย 215,000.00 บาท 

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 226,000.00 บาท  เบิกจ่าย 223,999.58 บาท 

9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย 
ลป.ถ86.003 ทางเชื่อม หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 4 งบประมาณตามข้อบัญญัติ 310,000.00 บาท 
เบิกจ่าย 295,000.00 บาท 
          10.โครงการขยายเขตไฟฟูา ตั้งแต่บ้านนายสมบูรณ์ สุภาสอน ถึงบ้านนางสมพร  
ศรีสุรินทร์ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 67,400.00 บาท โอนเพิ่ม 4,300.00 บาท  
เบิกจ่าย 71,653.62 บาท   

2. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม มาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการ 
จ านวน 1  โครงการ  เป็นเงินจ านวน 18,000 บาท โดยการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
มีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดล าปาง            
โอนเพิ่ม 18,000.00 บาท  เบิกจ่าย 18,000.00 บาท 

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
ได้น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านพัฒนาสังคม มาบรรจุในข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 44 โครงการ  และได้
ด าเนินการไปท้ังสิ้น จ านวน 36  โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว โดยการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 95,000.00 บาท  เบิกจ่าย 
91,015.00 บาท 

2. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง งบประมาณตามข้อบัญญัติ 10,000.00 บาท  เบิกจ่าย 4,950.00 บาท 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
330,930.00 บาท  เบิกจ่าย 186,550.00บาท 

4. อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งบประมาณตามข้อบัญญัติ 30,000.00 บาท  เบิกจ่าย 
30,000.00 บาท 

/5. อุดหนุน.... 
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5. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งหก งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

232,000.00 บาท  เบิกจ่าย 230,119.21 บาท 
  6. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
70,000.00 บาท  เบิกจ่าย 53,500.00 บาท  

7. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 4 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 6,000 บาท  เบิกจ่าย 6,000 บาท 

8. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 5
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 6,000 บาท  เบิกจ่าย 6,000 บาท 

9. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 6
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 6,000 บาท  เบิกจ่าย 6,000 บาท 

10. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 7
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 6,000 บาท  เบิกจ่าย 6,000 บาท 

11. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 1
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 6,000 บาท  เบิกจ่าย 6,000 บาท 

12. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 2
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 6,000 บาท  เบิกจ่าย 6,000 บาท 

13. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมหมู่ที่ 3
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 6,000 บาท  เบิกจ่าย 6,000 บาท 

14. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า     
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 1 งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
9,100 บาท  เบิกจ่าย 9,100 บาท 

15. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 2 งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
9,100 บาท  เบิกจ่าย 9,100 บาท 

16. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า      
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 3 งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
9,100 บาท  เบิกจ่าย 9,100 บาท 

17. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4 งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
9,100 บาท  เบิกจ่าย 9,100 บาท 

18. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า       
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 5 งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
9,100 บาท  เบิกจ่าย 9,100 บาท 

19. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า         
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 6 งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
9,100 บาท  เบิกจ่าย 9,100 บาท 

20. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า          
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 7 งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
9,100 บาท  เบิกจ่าย 9,100 บาท 

/21. โครงการ.... 
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21. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 1 งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 4,900 บาท  เบิกจ่าย 4,900 บาท 

22. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 2 งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 4,900 บาท  เบิกจ่าย 4,900 บาท 

23. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 3 งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 4,900 บาท  เบิกจ่าย 4,900 บาท 

24. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4 งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 4,900 บาท  เบิกจ่าย 4,900 บาท 

25. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 5 งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 4,900 บาท  เบิกจ่าย 4,900 บาท 

26. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 6 งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 4,900 บาท  เบิกจ่าย 4,900 บาท 

27. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 7 งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ 4,900 บาท  เบิกจ่าย 4,900 บาท 

28. โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 12,000.00 บาท  เบิกจ่าย 12,000.00 บาท  

29. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีต าบลวอแก้ว 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 100,000.00 บาท  เบิกจ่าย 98,797.00 บาท  

30. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริง         
ฤดูหนาวและของดีนครล าปาง งบประมาณตามข้อบัญญัติ 8,000.00 บาท  เบิกจ่าย 
5,444.45 บาท  

31. โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี งานราชพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 10,000.00 บาท  เบิกจ่าย 10,000.00 บาท  

32. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 8,500,000.00 บาท  
เบิกจ่าย 7,945,300.00 บาท  

33. เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,976,000.00 บาท  
เบิกจ่าย 2,827,000.00 บาท  

34. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 102,000.00 บาท  
เบิกจ่าย 77,000.00 บาท  

35. เงินส ารองจ่าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ 300,000.00 บาท  เบิกจ่าย 
168,015.00 บาท  

36. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 70,000.00 บาท  เบิกจ่าย 70,000.00 บาท  

/4. ยุทธศาสตร์.... 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ได้น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มาบรรจุใน

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 7 โครงการ และได้
ด าเนินการไปท้ังสิ้น จ านวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
           1. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
20,000 บาท  เบิกจ่าย 17,100 บาท  

2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต าบลวอแก้ว งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
30,000 บาท  เบิกจ่าย 20,900 บาท 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 

ได้น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร มา
บรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 3 โครงการ  
และได้ด าเนินการไปท้ังสิ้น จ านวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) งบประมาณตามข้อบัญญัติ 25,000.00 บาท  
เบิกจ่าย 25,000.00 บาท  

รวมเบิกจ่ายท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 13,864,160.80 บาท 
 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม 
ที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 11 โครงการ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ข้างถนนสาย ลป.ถ.1-0034ฯ ช่วงบริเวณ
หมู่ที่ 2 วงเงินอนุมัติ 489,800.00 บาท เบิกจ่าย 480,000.00 บาท 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ ถนนคสล.เดิม สาย
สามแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านน้ าจ าวงเงินอนุมัติ 125,000.00 บาท เบิกจ่าย 
124,000.00 บาท 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอย 2 หมู่ที่ 
3 วงเงินอนุมัติ 499,600.00 บาท เบิกจ่าย 486,500.00  บาท 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ตั้งแต่บริเวณท่อลอด
เหลี่ยมล าเหมืองทุ่งเก็ต กม.0+000 ถึงกม.0+345 ม. หมูท่ี่ 6 บ้านทุ่งงิ้ว วงเงินอนุมัติ 
497,600.00 บาท เบิกจ่าย 489,500.00  บาท 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ถนน คสล.เดิม 
ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดทุ่งผา ถึงปากซอย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา วงเงินอนุมัติ 369,300.00 
บาท เบิกจ่าย 359,000.00  บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 วงเงินอนุมัติ 495,400.00 
บาท เบิกจ่าย 484,500.00 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปอ่างห้วยซ้อน หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง
วงเงินอนุมัติ 321,000.00 บาท เบิกจ่าย 314,000.00 บาท 

 

/8.โครงการ.... 



 
- 16 – 

 
8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ถนน คสล.เดิม 

ตั้งแต่บริเวณปาก ซอย 7 กม.0+000 ม.ถึง กม.0+085 ม. หมู่ที่ 1 บ้านทุง่ผา วงเงิน
อนุมัติ 130,300.00 บาท เบิกจ่าย 127,000.00  บาท 

9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ถนน คสล.เดิม สาย
ม.6-ม.7 หมู่ที่ 7 บ้านน้ าจ า วงเงินอนุมัติ 375,000.00 บาท เบิกจ่าย 368,000.00  
บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลุ่มออมข้าว หมู่ที่ 4 วงเงินอนุมัติ 
178,000.00 บาท เบิกจ่าย 178,000.00 บาท 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) วงเงินอนุมัติ 43,539.00 บาท เบิกจ่าย 24,832.00บาท 

รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน จ านวน 3,432,332.00 บาท 
 

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วขอรายงานรายรับใน
ภาพรวม ดังนี้  

           ประมาณการ            รับจริง       รับจริงเกินประมาณการ 
            (บาท)             (บาท)         (บาท) 

- หมวดภาษีอากร         183,000.00         14,522.39  -168,477.61 
- หมวดค่าธรรมเนียม          31,000.00         93,836.35      62,836.35 
  ค่าปรับและใบอนุญาต  
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 210,000.00        233,230.44       23,230.44 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       10,000.00                  0.00      -10,000.00 
- หมวดรายได้จากทุน            2,000.00                  0.00        -2,000.00 
- หมวดภาษีจัดสรร    14,364,000.00    14,982,394.39     618,394.39   
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  15,200,000.00    15,818,620.00     618,620.00 
รวมทั้งสิ้น 30,000,000.00   31,142,603.57  1,142,603.57 

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแตเ่ดือน
ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีรายจ่าย ดังนี้  

     ประมาณการ(บาท)   จ่ายจริง(บาท) 
- งบกลาง    12,169,000.00  11,287,744.00  
- งบเงินอุดหนุน         552,400.00      547,167.28 
- งบด าเนินงาน      5,914,050.00   4,012,205.07 
- งบบุคลากร      8,741,800.00   8,326,925.00 
- งบลงทุน      2,622,750.00   2,544,866.52 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   30,000,000.00  26,718,907.87 

ทั้งหมดคือการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้วเพ่ือทราบ 

/ประธานสภา.... 
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ประธานสภาฯ - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 มีท่านใดจะ
อภิปราย ซักถามหรือเพ่ิมเติมประเด็นใด ขอเชิญ ถ้าไม่มี  ขอที่ประชุมรับทราบผลการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕63  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๕.3  เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ  - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 5)       
    พ.ศ.2563ขอเชิญนายก อบต. น าเรียนต่อสภาฯ 

นายก อบต.ฯ - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วน
 ต าบลวอแก้ว และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขอเสนอญัตติการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 ดังนั้น จึงขอเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ รายละเอียดตามแนบท้ายญัตตินี้  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วเพ่ือพิจารณาต่อไป รายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนน าเรียนต่อที่ประชุม 

นางพิกุลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยมีขั้นตอนในการเนินงานข้อ 22/1 ดังนี้ 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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 - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 
 แผนงานการเกษตร จ านวน  6  โครงการ ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02) หน้าที่ 63 ล าดับที่ 17 "แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)" 

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรทุ่งแม่เปิ๊บ หมู่ 2 งบประมาณ 500,000 
บาท 

   รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะทุ่งแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2  

โดยท าการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลลึกประมาณ 200.00 ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว หรือ ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 2.00 -5.00 ลบ.ม./ชม.งบประมาณ 467,000 บาท 

2. รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02) หน้าที่ 65 ล าดับที่ 23 "แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)" 

- โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่เปิ๊บเหนือ หมู่ 3 บริเวณที่นางถนอมศรี ไพร          
อ าพร งบประมาณ 264,000 บาท 

   รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 
- โครงการ ก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่เปิ๊บเหนือ (บริเวณท่ีนานางถนอมศรี ไพรอ าพร  

หมู่ที่ 3 โดยมีขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาว 10.50 เมตร 
งบประมาณ 268,900 บาท 

3. รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.2) หน้าที่ 72 ล าดับที่ 50 "แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)" 

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรทุ่งค่าชุม หมู่ 7 งบประมาณ 500,000 
บาท 

   รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 
- โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บริเวณท่ีสาธารณะทุ่งค่าชุม หมู่ที่ 7 ท า

การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลลึกประมาณ 200.00 ม.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วหรือ
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 2.00 - 5.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง งบประมาณ 481,000 บาท 

4. รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.2/1) หน้าที่ 15 ล าดับที่ 1 "แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)" [ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563] " 

- โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  บริเวณข้างลานกีฬา  
หมู่ 1 บ้านทุ่งผา งบประมาณ 465,300 บาท 

   รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 
- โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรบริเวณท่ีสาธารณะข้างลาน

กีฬา หมู่ที่ 1 โดยติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดแผงโซล่าเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 W พร้อมเครื่องสูบน้ าส าหรับโซล่าเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า และถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. 
งบประมาณ 461,500 บาท 

/5.รายละเอียด... 
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5. รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.2/1) หน้าที่ 17 ล าดับที่ 6 "แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)" [ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563] " 

- โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรบริเวณทุ่งก๊อด หมู่ 4 
บ้านหล่ายทุ่ง งบประมาณ 465,300 บาท 

   รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 
- โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรบริเวณทุ่งก๊อด หมู่ 4 บ้าน  

หล่ายทุ่ง โดยติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 วัตต์ พร้อมเครื่องสูบน้ าส าหรับโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า และถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. งบประมาณ 
461,500 บาท 

6. รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.2/1) หน้าที่ 19 ล าดับที่ 9 "แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)" [ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563] " 

- โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร บริเวณทุ่งหนองตอง 
หมู่ 5 บ้านทุ่งหก (ปุาช้า) งบประมาณ 465,300 บาท 

   รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 
- โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรบริเวณบริเวณท่ีดิน

สาธารณประโยชน์บ้านทุ่งหก (ปุาช้า) ต.วอแก้ว โดยติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์ชุดแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 วัตต ์พร้อม
เครื่องสูบน้ าส าหรับโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า และถังเก็บน้ า
ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. งบประมาณ 461,500 บาท 

ในการขอเพ่ิมเติมแผนครั้งนี้ เนื่องจากเป็นนโยบายของทางรัฐบาลในการเตรียมความพร้อม
ในเรื่องของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ต าบลวอแก้วส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร ทาง อบต.ได้
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ ากินน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรต่างๆ 
เนื่องจากมีบ่อบาดาลอยู่แล้ว ซ่ึงปกติใช้กับกระแสไฟฟูาท าให้เกิดค่าไฟฟูาสูงขึ้น จึงพิจารณา
ขอติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับบ่อต่างๆ ที่มีอยู่ ที่จะได้ขอจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 
6 โครงการ ที่ได้เปลี่ยนแปลงแผนในครั้งนี้ จึงขอแจ้งรายเอียดต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  มีใครจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเลขาสภาฯ ตรวจสอบองค์
ประชุม 

ว่าที่ ร.ต.พร้อมฯ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอยู่ในที่ประชุม ครบจ านวนองค์ประชุม 
(เลขานุการสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  - เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุม ต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ    9  เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  

- งดออกเสียง ๑  เสียง 
 

/ประธานสภาฯ.... 
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ระเบียบวาระท่ี ๖      เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ  - ในวาระอ่ืนๆ  ขอเชิญ หัวหน้าส านักปลัด 

นายสายัณห์ฯ  - ขอแจ้งที่ประชุม เนื่องจากได้รับการประสานจากส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 1 
ล าปาง ในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรที่มีความต้องการในเรื่องของระบบสูบน้ าเพ่ือ
การเกษตร ซึ่งจะมี 3 รูปแบบ คือ  

1. ขนาดเล็ก เป็นโครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ าไฟฟูา
แบบจุ่มใต้น้ า เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 4 รายขึ้นไป พ้ืนที่การเกษตรไม่น้อยกว่า 40 
ไร่ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 1 x 1 ม. โดยจะท าการเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาด 150 ม.ม. 1 บ่อ 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบจุ่มใต้น้ า มีเครื่องปั่นไฟ สายยางส่งน้ า 100 ม. 

2. ขนาดกลาง เป็นโครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 8 รายขึ้นไป พ้ืนที่การเกษตรไม่น้อยกว่า 80 
ไร่ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 1 งาน โดยจะท าการเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาด 150 ม.ม. 1 บ่อ 
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบจุ่มใต้น้ า ก่อสร้างหอถังกักเก็บน้ า ระบบไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์ ระบบกระจายน้ าโดยท่อพีวีซี 2 พันเมตร มีเครื่องปั่นไฟ จุดจ่ายน้ า 8 จุด 

3. ขนาดใหญ่ เป็นโครงการพัฒนาน้ าบาดาลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 15 ราย พ้ืนที่การเกษตร
ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 2 งาน โดยจะท าการเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาด 
150 ม.ม. 4 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟูาแบบจุ่มใต้น้ า 4 ชุด ก่อสร้างหอถังกักเก็บน้ า 4 
ชุด เครื่องก าเนิดพลังงานไฟฟูา 3 ชุด เซลล์แสงอาทิตย์ 5 ชุด ปั๊ม 2 ชุด ระบบกระจายน้ า
4 พันเมตร 

ต้องเป็นพ้ืนที่ติดต่อกันเกษตรกรที่สนใจ และมีความพร้อม ให้รวบรวมเอกสาร
หลักฐาน ส่งผ่าน อบต.วอแก้ว เพ่ือรวบรวมส่งไปเพ่ือให้ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 
1 ล าปาง น าเข้าแผนต่อไป เอกสารได้ส าเนาแจกให้ ส.อบต.ทุกท่านแล้ว  

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญ ส.อบต.ภูธเรศฯ 

นายภูธเรศฯ    - ขอสอบถาม เนื่องจาสถานการณ์โควิดเริ่มรุนแรง เริ่มระบาดออกต่างจังหวัด มีแนวทาง
อย่างไร เพราะจุดเสี่ยงจะมีตลาดสด ม.3 และ ม.4 มีแนวทางปูองกัน หรือจัดระเบียบการ
คัดกรองอย่างไร เพราะเห็นว่ามีคนหน้าใหม่หรือพ่อค้าเร่มาขายของ จะให้ด าเนินการล้าง
ตลาดหรือพ่นยาฆ่าเชื้อได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ   - มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญ นายก อบต. 

นายก อบต.  - เรื่องโรคระบาด ตลาดชุมชนก็ต้องใช้มาตรฐานในการปูองกัน มีการเว้นระยะห่าง มีการ
คัดกรอง วัดอุณหภูมิ ให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณา หากทางหมู่บ้านต้องการให้ 
อบต.ไปท าการล้างตลาด ก็ให้เขียนค าร้องขึ้นมา ขอความร่วมมือในเรื่องการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ด้วย งานประเพณีก็ขอให้งดเว้นก่อน งานกีฬา อบต.ปีนี้ก็ไม่จัด 

 - ในช่วงเทศกาลทางปูองกันฯ ให้ท าปูายเตือนการขับขี่ยานพาหนะ ในทางโค้ง ทางแยก 
ตามจุดอันตรายต่างๆ  

/ทางจังหวัด.... 
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 - ทางจังหวัดให้มี 1 ต าบล 1 ถนนน่าอยู่น่ามอง 300 ม. พิจารณาแล้ว จะก าหนดท าถนน
เส้นหน้า อบต. จะพัฒนา หรืออาจน าไม้ดอกไม้ประดับมาปลูก เพราะจะได้ด าเนินการรดน้ า
ได้สะดวก 

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญ ส.อบต.เจษฎาฯ 

นายเจษฎาฯ    - สอบถามกรอบระยะเวลาในการส่งเอกสารถึงเมื่อไหร่ จ ากัดจ านวนหรือไม่ ในแต่ละ
หมู่บ้าน 

นายสายัณห์ฯ  - ทางส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 1 ล าปาง ไม่ได้ก าหนดเวลาส่ง ยิ่งส่งเร็วยิ่งดี 
เพราะจะต้องน าเข้าแผน จะได้ถูกจัดล าดับคิวในล าดับต้นๆ ควรจัดส่งภายในเดือนมกราคม
นี้ ขอให้รวบรวมเอกสารหลักฐาน ที่ตั้ง โฉนด หนังสือยินยอมใช้พื้นที่ ให้ครบถ้วน  

ประธานสภาฯ  - ขอเชิญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 

นายอินแต่งฯ - ขอสอบถามเรื่องบ่อเกษตร ซ้ ากับของลุงเมธีหรือไม่ เพราะบ้านทุ่งหก ลุงเมธีเป็นคน
รวบรวมเอกสาร สถานที่เป็นบ้านของนางบุญส่ง มูลยะ  

  - ขอสอบถามเรื่องแผนต าบล เรื่องบ่อบาดาลที่น าเสนอไปและมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ 
ขอฝาก อบต.ให้ช่างไปส ารวจสถานที่ในการเจาะบ่อบาดาล (หอถังสูง) ต้องท าการเจาะและ
เดินท่อ มีถังพร้อมแล้ว แผนหมู่บ้านมีแล้วแต่ในแผนต าบลไม่มีจึงขอฝากด้วย 

นายสายัณห์ฯ  - เป็นโครงการเดียวกัน เพราะทางเจ้าหน้าที่ของส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 1 
ล าปาง คงประสานมาโดยตรงที่กลุ่มเองด้วย เพราะต้องการความรวดเร็ว  

 นายก อบต.  - เรื่องบ่อบาดาล ม.5 ให้ทางหมู่บ้านท าโครงการว่าจะด าเนินการรูปแบบไหน ท าอะไรบ้าง 
ให้ช่างไปส ารวจประมาณการ แล้วน ามาเข้าแผนต าบล ในช่วงเพ่ิมเติมแผน 

ประธานสภาฯ   - ใครมีอะไรจะเสนอต่อที่ประชุมอีกบ้างหากไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้   ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑1.15  น. 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        ( พร้อม  ทรายใจ ) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ.... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่ ๑ วันที่ 24 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 09.3๐ – ๑1.15 น. 
เรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).................................................กรรมการ 

  (  นายอาณันย์  พิมพา )      (  นายศุภชัย  การโสภา ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
 
 
          (ลงชื่อ)........................................................เลขานุการกรรมการ 

   ( นางกนกพร  สอนปิงค า )                               
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   

 
 
 สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลวอแก้ว  ได้มีมติ ในการประชุม เมื่ อวันที่  24 ธันวาคม ๒๕63                  
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.          
๒๕63 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕63 
 
 

      (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            ( นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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บันทึกการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม ๒๕63 ฉบับนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่....4....ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ครั้งที่...2...           
เมื่อวันที่.....28........เดือน.....ธันวาคม..........พ.ศ. ๒๕63   

 
 
 

 

        (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            ( นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


