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คํานํา 
 “แผนพัฒนาสามป” เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 – 2562) ถือวาเปนการวางแผนในระยะสั้นขององคการ
บริการสวนตําบลจําปาโมง ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องสามปกําหนดเปนโครงการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ 
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ซ่ึงไดผานกระบวนการประชุมประชาคมทองถ่ินในระดับตางๆ 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย 4 สวน ดังนี ้
    สวนท่ี 1 บทนํา 

สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัต ิ

สวนท่ี 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 

 โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา 

ท้ังนี้การจัดทําแผนพัฒนาสามปมีเจตนารมณเพ่ือแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนพัฒนาไปสูการ
ปฏิบัต ิและแผนสามปจะเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงตองเสนอใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจําปาโมงเห็นชอบกอนผูบริหารทองถ่ินอนุมัติและประกาศใช 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง หวังเปนอยางยิ่งวา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เลมนี ้จะบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดอยาง
รอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ / กิจกรรมท่ีครบถวน ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ / กิจกรรมท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลจําปาโมงดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน หรือโครงการ / กิจกรรม
ท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ และสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 แผนพัฒนาทองถ่ิน ถือเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล ตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนด
รายละเอียดของกระบวนการแผนพัฒนาทองถ่ินตั้งแตการจัดทํา การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) จึงประกอบดวย ประเภทและลักษณะของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน การแปลงแผนสูการปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลลักษณะของ
แผนพัฒนาสามปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 จําแนกแผนพัฒนาทองถ่ินออกเปน ๒ ประเภท คือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนา
สามป โดยมีลักษณะดังนี ้ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาทองถ่ินในระยะยาว เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา 
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และชุมชน รวมท้ังสอดคลองบริบท
การพัฒนาของทองถ่ิน 

แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครองคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวน 
เพ่ือปรับปรุงประจําทุกป ท้ังแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป มีความเชื่อมโยงและเก่ียว
เนื่องกัน โดยยุทธศาสตรการพัฒนา เปนเสมือนแผนตั้งตน ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงตองทําเปน
อันดับแรก เพราะเปนเสมือนกรอบทิศทางการพัฒนาทองถ่ินในระยะยาว โดยมีวิสัยทัศน ท่ีแสดงถึงเปาหมาย
การพัฒนาทองถ่ินตามระยะเวลาท่ีกําหนด เชน กําหนดไวเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 4 ป 
หมายความวา ในอีก 4 ป ขางหนาการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไปสูวิสัยทัศนท่ีวางไวใหได 
สวนแผนพัฒนาสามป จะเปนแผนท่ีแสดงรายละเอียดท่ีประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย และงบประมาณท่ีจะดําเนินการ ซ่ึงความสําเร็จของแผนพัฒนาสามป จะเปนสิ่งสะทอนใหแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบรรลุเปาหมายไปดวย ดังนั้น โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป จึงเปนโครงการ/
กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

นอกจากนี้การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปโดยการจัดเวที
ประชาคมทองถ่ินมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป เพ่ือเปนการสรางกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมใน 
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การปกครองชุมชนของตนเอง กับปญหาความตองการของประชาชน ซ่ึงจะนําไปสูความเห็นพองตองกันและ 

การทํางานรวมกันของภาคีการพัฒนาตางๆในพ้ืนท่ีใหเกิดเปนผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคา และตอบสนองความตองการของประชาชน 

    แผนพัฒนาสามปถือเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปท่ีใกลเคียงความเปนจริง 
โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏในปแรกของแผนพัฒนาสามป โดยแยกประเภทของโครงการ/กิจกรรมท่ี 

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปออกไดเปนอยางนอย 3 ประเภทคือ 

    1.โครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง 
    2.โครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ   

    3.โครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

    ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปนั้น 
มีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ 

     1.มีความแนนอนของกิจกรรมโดยมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/กิจกรรม รวมท้ัง
ผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

     2.กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปตองมีความพรอมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคเพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป ตอไป 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป 
    1.เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดแนวทางการพัฒนาตําบลไดอยางมีทิศทาง และมีเปาหมายท่ี
ชัดเจน โดยสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชน 

    2.เพ่ือใหมีการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน ท่ีตอบสนองตอปญหาความตองการของ 
ชุมชนไดอยางถูกตอง 
    3.เพ่ือใหเปนกลไกในการประสานงานในการวางแผนระหวางสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ 

     4.เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดในการกระจายอํานาจการปกครองใหประชาชนในทองถ่ินระดับตําบลไดมี
โอกาสแกไขปญหาและสามารถตอบสนองความตองการของตนเองโดยการใหประชาชนไดเขามีสวนรวม
ทางการเมือง การปกครอง และการวางแผนพัฒนาชุมชนของตน 

     5.เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
     6.เพ่ือแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนพัฒนา 3 ป ไปสูการปฏิบัติ 
     7.เพ่ือเปนแนวทางในการกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาระหวางตําบลสวนราชการและหนวยงาน
อ่ืน ๆ  

    8.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรับรูถึงสิทธิ หนาท่ีของตน และเขาถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนไดอยางถูกตอง 
      9.เพ่ือจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดเพ่ือนําไปใชพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพปญหาความ
ตองการของประชาชนและศักยภาพขององคกรตอไป 
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ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) 

ข้ันตอนท่ี 1  การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด แลวนําเอากรอบยุทธศาสตรดังกลาวมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยยึดหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาท่ียึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เชื่อมโยงทุก
มิต ิ ท้ังตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมืองอยางมีเหตุผล ใชหลักความพอประมาณ โดยมีการ
เตรียมระบบภูมิคุมกันและนําทุนท่ีมีศักยภาพในทองถ่ินมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน ใน
ข้ันตอนนี้ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทุกหมูบาน เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนากลุม
จังหวัด  จังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบล พรอมกับรับทราบสภาพปญหา ความตองการของประชาชน และขอมูลการ
พัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ แลวกําหนดประเด็นการพัฒนา โดยพิจารณาขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบดังนี้ 

1.1 ทบทวนแผนพัฒนาสามปท่ีผานมา (พ.ศ. 2559-2561) โดยนําโครงการท่ียังมิไดดําเนินการใน 

ป 2559 และโครงการท่ีจะดําเนนิการในป 2560 และ 2561 มาพิจารณาทบทวน โดยการกําหนดรายละเอียด 
วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ หรือจัดลําดับความสําคัญของโครงการใหมและเพ่ิมเติมโครงการสําหรับป 
2560  

1.2 ใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปโดยพิจารณาดังนี้ 
(1) พิจารณานําโครงการท่ีเปนปญหาความตองการของประชาชน จากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

รวมกับประชาคมทองถ่ิน จัดเวทีประชาคมทองถ่ินมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ท้ังนี้ เพ่ือสรางกระบวนการ
การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงถือเปนกระบวนการสําคัญท่ีตองดําเนินการ ตองมีประชาคมเขารวม
ประชาคมทุกครั้ง และมีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง เพ่ือเปนการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากภาคประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของในภายหลัง 
และเพ่ือเปนจุดเชื่อมตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปญหาความตองการของ
ประชาชน ซ่ึงจะนําไปสูความเห็นพองตองกันและการทํางานรวมกันในพ้ืนท่ีใหเกิดเปนผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และตอบสนองความตองการของประชาชน 

(2) กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย เพ่ือการพัฒนาใน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน โดยนําขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา 3 
ป 

(1.3) พิจารณาเกณฑตัวชี้วัดตาง ๆ ท่ียังไมบรรลุเปาหมาย ดังนี ้
 - ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ) 
 - ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)                                                           
(1.4) เกณฑตัวชี้วัดเปนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ใน 5 มิติคือ เมืองปลอดภัย เมืองสะอาด เมือง

คุณภาพชีวิต เมืองธรรมาภิบาล และเมืองวัฒนธรรม 

(1.5) พิจารณาจากอํานาจหนาท่ีตามภารกิจถายโอนฯ ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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 (1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน แบงเปนกลุมภารกิจตางๆ คือ การคมนาคมและการขนสงทางบก 

ทางน้ํา สาธารณูปโภค แหลงน้ํา/ระบบประปาหมูบาน/ชุมชน สาธารณูปการ การจัดใหมีและควบคุมตลาด 
การผังเมือง และการควบคุมอาคาร 

 (2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

     (2.1) การสงเสริมอาชีพ 

       (2.2) งานสวัสดิการสังคม 

  - สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ  
  - สงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถ่ิน 

  - สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน 

  - สงเสริมดานท่ีพักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดวยโอกาส ผูยากจน ใหมีท่ีอยูอาศัย 

       (2.3) งานดานการศึกษา การจัดการศึกษาในระบบ อาทิ การจัดการศึกษากอนวัยเรียน
หรือปฐมวัย คุมครองและพัฒนาเด็กเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ปลูกฝงใหผูเรียนมี
จิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงประโยชนสวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีเปาหมายเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของทองถ่ิน ซ่ึง
ประกอบดวย ความสามารถในการพึงพิงตนเองไดทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแกไขปญหาของตนเอง 
และการมีเอกลักษณและความยั่งยืนของทองถ่ิน ดังนั้น อาจกลาวไดวา เปาหมายของการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
คือ 

1.ถายทอดความรู ทักษะ ภูมิปญญาในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานของทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมของทองถ่ินนั้น 

2.ถายทอดความเชื่อและคานิยมของทองถ่ิน และทําใหสมาชิกมีลักษณะคลายคลึงกันจนเปน
เอกลักษณของทองถ่ินนั้นๆ และทําใหคุณลักษณะเอกลักษณของทองถ่ินไดสืบสานตอเนื่อง ยั่งยืน 

3.เปนการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณของสมาชิกในทองถ่ินในการแกไขปญหาของตนเองและ
ทองถ่ินโดยใชภูมิปญญาของตนเองได 

  (2.4) งานดานสาธารณสุข ดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะงานดานสงเสริม ควบคุมและ
ปองกันตามขีดความสามารถท่ีเปนจริง โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนในพ้ืนท่ี สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาระบบสุขภาพ การปองกันควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ 
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 (3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

       (3.1) การสงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
       (3.2) การการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 

       (3.3) การการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - สงเสริมความรูความเขาใจในการจัดการสาธารณภัย 

  - จัดหาสถานท่ี และอุปกรณการชวยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี 

       (3.4) งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

             (4) ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

       (4.1) สงเสริมการลงทุน สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชน 

       (4.2) สงเสริมการเกษตร ชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

        (4.3) การพาณิชยกรรม 

        (4.4) สงเสริมการทองเท่ียว ท่ีไมใหเกิดผลกระทบสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตอันดีงาม
ของประชาชนในทองถ่ิน 

 (5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

 (6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

       (6.1) สงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

       (6.2) อนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณของทองถ่ิน 

       (6.3) อนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี 

 (7) นโยบายสําคัญของรัฐบาล 

      (7.1) การแกไขและปองกันปญหายาเสพติด 

      (7.2) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 
ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นการพัฒนา สภาพปญหา /ความ
ตองการของประชาชนและขอมูลการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือวิเคราะหและใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปกําหนด
โครงการ/กิจกรรม และรวบรวมจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

ข้ันตอนท่ี 3 การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป 
  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอยกอนเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 4 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
  เสนอขอเปดประชุมสภาเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาสามป ผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามป
ตอสภาทองถ่ินเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารจึงพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา 3 ป และประกาศใช
แผนพัฒนา 3 ปตอไป 
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ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป มีประโยชนในการท่ีจะใชเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินการตาง ๆ ท่ีมีความ
เชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใชทรัพยากรการบริการของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด ซ่ึงประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามปมีดังนี้ 

1.เปนเครื่องมือในการบริหารพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมท้ังการแกไขปญหาความตองการของประชาชนในตําบล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนา 

2. ทําใหมีทิศทาง และเปาหมายในการพัฒนายางชัดเจน และแนนอน 

3. ทําใหเกิดการประสานการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ และชวยลดความขัดแยง และขจัดความ
ซํ้าซอนในการทํางาน 

4. ทําใหสามารถตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดําเนินโครงการพัฒนาตาง ๆ ตลอดจนควบคุม
การใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ 

5.ทําใหประชาชนไดตระหนักในหนาท่ี ความรับผิดชอบ และความเปนเจาของชุมชน 

6.ทําใหเกิดมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู และมีความรวมมือระหวางกันในชุมชน รวมท้ังมีความเขาใจเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพ ความเทาเทียมกันของคนในชุมชน 

7.ทําใหเกิดมีความคิด ความรับผิดชอบท่ีจะแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชน หรือทําอะไรใหม ๆ 
ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

8.ใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม 
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สวนท่ี 2 

สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงในปท่ีผานมา 

................................................ 
1.สรุปสถานการณพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง  โดยมิไดมีเพียงหนาท่ีใน
การใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต   พัฒนา
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน  วัตถุประสงคหลักก็
คือ  ตองการใหประชาชนในทองถ่ินมีความเปนอยูท่ีดี   โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
และตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือจะไดแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหไดมากท่ีสุด  การ
จัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  จึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคการบริหารสวนตําบล  ท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจและ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด     อําเภอ  และ แผนชุมชน 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 

 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ใน
ปจจุบันเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอก
ท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆ ของทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายในทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน โดยเปนการตอบคําถาม
วา   “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงาน
ในอนาคตตอไป ท้ังนี้ โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength - 

s) จุดออน (Weak- W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เปน
เครื่องมือ 

 ปจจัยภายใน 

 การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength = S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานมีสวนดี ความเขมแข็ง 
ความสามารถ ศักยภาพ สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณา ในดานตางๆ แลว องคการบริหารสวนตําบล
จําปาโมง มีจุดแข็งดังตอไปนี้ 

1.เปน อบต. ท่ีมีพ้ืนท่ีกวางใหญ มีความพรอมทางดาน โครงสรางพ้ืนฐานในระดับปานกลาง และมีขีด
ความสามารถในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในระดับดีปานกลาง 

2.ตั้งอยูใกลกับเขตเมือง การเดินทางเพ่ือติดตอหนวยงานราชการท่ีอําเภอใชเวลาไมมาก และอัตรา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับท่ีคอนขางดี 

3.ชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง 
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4.ประชาชน ชุมชน องคกรเอกชนใหการสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานของ 
อบต. โดยตลอด 

5.มีศาสนสถานท่ีมีความสําคัญตามประวัติศาสตรท่ีเปนท่ีเคารพเลื่อมใส ท่ียึดเหนี่ยวทางใจของชุมชน 

6.เปนพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิทัศนท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนเมืองนาอยู นาอาศัย และเหมาะทําการเกษตร 

7.มีพ้ืนท่ีท่ีมีลําหวย เกษตรกรจํานวนมากสามารถมีแหลงน้ําเพ่ือเพาะปลูกหลังฤดูทํานา มีอาชีพเสริม
ทําใหมีรายไดเพ่ิม 

8.มีแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร และเชิงวัฒนธรรม ท่ีเหมาะแกการพัฒนา สงเสริม
ใหเปนแหลงทองเท่ียวไดในอนาคต 

การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในพ้ืนท่ีวามีสวนเสีย ความ
ออนแอ ขอจําจัด ความไมพรอม ซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ แลว องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มี
จุดออน ดังตอไปนี้ 

1.ปญหาการขาดการสนับสนุนในดานงบประมาณ ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ   รวมถึงการ
พัฒนาสถานท่ีใหเปนแหลงทองเท่ียวในตําบล 

 2.การขาดระบบขนสงสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการเดินทางติดตอหนวยงานราชการ รวมถึง
ติดตอทําธุระของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 3.ปญหาขาดท่ีดินทํากิน ท่ีดินทํากินไมพอเพียง ท่ีดินไมมีเอกสารสิทธิ์  การบุกรุกท่ีสาธารณะของ
ประชาชนยังมีอยูบาง  
 4.การเขาถึงแหลงเงินทุน เพ่ือใชในการประกอบอาชีพ 

 5.ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมมากข้ึนอันอาจเปนสาเหตุมลพิษ
ทางอากาศสงผลตอสุขภาพของประชาชน 

 6.ปญหาการเดินทางเพ่ือขายแรงงานนอกพ้ืนท่ี ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน ปญหาสิ่งเสพติด 
วัยรุนทะเลาะวิวาท คนชราถูกทอดท้ิงตามมา 

 7.ปญหาเกษตรกรขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง โดยเฉพาะการใชปุยเคมี สารเคมีตางๆ กําจัดวัชพืช
และศัตรูพืช ซ่ึงจะเปนผลเสียตอสุขภาพรางกายของเกษตรกร รวมท้ังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 ปจจัยภายนอก 

  การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอม เหตุการณ
สถานการณของโลก ของประเทศ และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน จะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรท่ีเปน 

ประ.โยชน หรือเปนโอกาสอันดีตอองคการบริหารสวนตําบล โดยพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครองและเทคโนโลยี ซ่ึงมีดังนี้ 
 1.รัฐมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสังคม เพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน
สตรี คนชรา คนพิการ ผูปวยเอดส รวมถึงผูดอยโอกาสในสังคม 
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2.รัฐมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาปญหายาเสพติด ปญหาดานสุขภาพ
อนามัย เชน หลักประกันสุขภาพแหงชาติ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3.แนวโนมการทองเท่ียวของโลกเนนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงสุขภาพ และไทยเปนครัวโลก 

 4.รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอดวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน 

 5.หนวยงานราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหองคการ
บริหารสวนตําบล 

 6.องคการบริหารสวนตําบลสามารถปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีในการจัดการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนสุขสูงสุดของประชาชนตาม ท่ีกําหนดไวใน พรบ. ไดในระดับหนึ่ง 
 7.รัฐมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

 8.พระราชบัญญัติดานการศึกษาไดสนับสนุนใหมีการจัดการการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนอยางเทาเทียมกันและท่ัวถึง 
 9.ราคาน้ํามันมีการปรับลดลงมากกวาใน 1-2 ปท่ีผานมา สงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน และตนทุนใน
การผลิตของเกษตรกร 

 การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat – T) เปนการศึกษาถึงปญหา อุปสรรค หรือภาวะ
คุกคามท่ีกอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอชุมชน โดยตองพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองและเทคโนโลยี ซ่ึงมีอุปสรรค ดังนี้ 
 1.การขยายตัวของชุมชน สงผลใหประชาชนมีระดับความตองการในการบริการสาธารณสุขสูงข้ึน ทํา
ใหไมสามารถตอบสนองความตองการในการบริการดานสาธารณสุขใหแกประชาชนไดอยางไมครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 
 2.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหประชาชนในชุมชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมหัน
ไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

3.สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมท้ังปญหาความแหง
แลงหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล สงผลตอเกษตรกร และการพัฒนาทองถ่ินดวย 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น 

 สภาพปญหาท่ีสําคัญและตองการการแกไขของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  
จากแผนชุมชนโดยการจัดเวทีประชาคมหมูบานทุกหมูบาน  ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานหรือขอมูล จปฐ. และ
ขอมูล กชช.2ค (ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน) ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานผือ ประจําป 2559 

สภาพปญหา ขอมูล จปฐ. แบงออกเปน 

1.ปญหาดานสุขภาพและอนามัย 

 1.1 ภาวะท่ีแมตองไปทํางานตางพ้ืนท่ี ทําใหไมไดเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง สงผลใหเด็กแรกเกิดไมไดกิน
นมแมอยางเดียวติดตอกันนอยกวา 6 เดือน 
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1.2 ครัวเรือนมีการกินอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ สาเหตุเกิดจากขาดความเขาใจ ไมเอาใจใสการกิน
อาหารตามหลักโภชนาการ รวมถึงความเคยชิน และวิถีของชุมชน 

1.3 ยังมีประชาชนท่ีขาดความรู ความเขาใจถึงภัยจากการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวย
เบื้องตนท่ีไมเหมาะสม 

1.4 ปญหาการไดรับการตรวจสุขภาพประจําปของคนอายุ 35 ปข้ึนไป เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงตอโรค 
เชน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต ยังไมครอบ 100% การปฏิบัติงานของ รพ.สต./ อสม. ควรเพ่ิม
การดําเนินการโดยเนนการใหความรู เฝาระวังสุขภาพในเชิงรุก 

1.5 คนอายุ 6 ป ข้ึนไป บางครัวเรือนยังไมใหความสําคัญเก่ียวกับการออกกําลังกาย การเคลื่อนไหว
รางการ หรือออกแรงทํางานวันละ 30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ซ่ึงอาจสงผลตอสุขภาพรางกาย หรือ
ทําใหเจ็บปวยได 
    2.ปญหาดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม 

 จากผลสรุปการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ป 2559 ระดับหมูบาน ในหมวดท่ี 2 มีบาน
อาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) จาก 8 ตัวชี้วัด ปรากฏวา มี 7 หมูบาน (ม.3, 4, 7, 8, 
10, 15, 16) ท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัดท้ัง 8 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

2.1 ครัวเรือนไมมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย บานมีสภาพไมถาวร หมายความวามีความกังวลวา
บานท่ีอยูอาศัยจะมีความคงทนอยูไดนอยกวา 5 ป หรืออาจมีน้ําทวมถึงในชวงฤดูฝน 

2.2 ปญหาเรื่องน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคไมเพียงพอ (เฉลี่ย 5 ลิตร/คน/วัน) โดยท่ีน้ําดื่ม
และบริโภคยังไมไดผานเกณฑการรับรองวาสะอาดใชดื่มได 

2.3 ครัวเรือนมีน้ําใชไมเพียงพอตลอดป สาเหตุเกิดจากแหลงน้ําชุมชน/บอบาดาล/ประปา แหง
ขอด ชํารุด ไมมีภาชนะเก็บน้ําเพียงพอ กิจกรรมการพัฒนาตองดําเนินการขุดบอบาดาลเพ่ิม ขุดลอกแหลงกักเก็บ
น้ําอุปโภค จัดหาภาชนะรองรับน้ําไวใช รวมถึงปรับปรุง ซอมแซมระบบประปาและบริหารจัดการน้ําท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 ครัวเรือนไมมีการจัดบานเรือนใหเปนระเบียบเรียบรอยสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยขาดความ
เอาใจใส ไมใหความสําคัญในการรักษาความสะอาดบานเรือนเพ่ือความสวยงาน 

2.5 ครัวเรือนไดถูกรบกวนจากมลพิษ (ไมวาจะเปนจากเสียง ฝุน กลิ่น น้ําเสีย ขยะของเสียง) 
สงผลตอการเจ็บปวย เกิดความวิตก กังวล 

2.6 ครัวเรือนยังไมมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี ไมวาจะเปนการปองกันเหตุจากอุบัติเหตุเม่ือ
ขับข่ียานพาหนะ เหตุจากเครื่องใชไฟฟา และอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ 

2.7 ครัวเรือนยังไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินท่ีดีพอ ไมวาจะเปนการถูกลักทรัพย 
วิ่งราว ปลน ตมตุน การทําอนาจาร ขมขืน กระทําชําเรา ทํารายรางกาย หรือถูกบุกรุกท่ีอยูอาศัย ซ่ึงตองมีการ
เฝาระวังการม่ัวสุมของเยาวชนกลุมเสี่ยง ท่ีอาจสรางความเดือดรอนรําคาญ รวมท้ังระวังภัยจากผูท่ีจะมีภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสิน     
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 2.8 ครัวเรือนขาดความอบอุน ซ่ึงอาจเปนกรณีครอบครัวแตกแยก หรือผูสูงอายุอยูเพียงลําพังบุตร
หลานไปทํางานตางถ่ิน ไมมีคนดูแล หรือสมาชิกในครัวเรือนไมไดอยูดวยกันอยางพรอมหนา ตองดิ้นรนหาเลี้ยง
ชีพ ใหไดมาซ่ึงเงินเพ่ือดํารงชีพและสงเสียบุตรเลาเรียน 

 3.ปญหาดานการศึกษา 
3.1 ยังมีเด็กอายุ 3-5 ปเต็ม 2 คน จาก 16 คน ในบานจําปาดง หมูท่ี 3 ท่ีไมไดรับบริการ 

เลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน เกิดจากพอแมไมใสใจใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมกอนวัย
เรียน ไมมีการฝกบุตรหลานใหสามารถอยูกับคนอ่ืนเพ่ือเปนการริเริ่มการฝกใฝการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน 

3.2 มีเด็กอายุ 6-14 ป บานขัวลอ หมูท่ี 9 จํานวน 1 คน จากท้ังหมด 80 คน ท่ีไมไดรับ 

การศึกษาภาคบังคับหรือไมไดเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากการขาดแรงจูงใจ การ
สอนแนะท่ีดี รวมท้ังขาดแคลนปจจัย ทุนเพ่ือการศึกษา 

3.3 มีเด็กจบชั้น ม.3 ไมไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา (บานวังสวย หมูท่ี 5)  
3.4 ยังมีคนอายุ 15-60 ปเต็ม 1 คน (บานเหลาคราม หมูท่ี 17) ท่ีไมสามารถอาน เขียน 

ภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 
   4.ปญหาดานการมีงานทําและมีรายได 

4.1 คนอายุ  15 – 60  ป (บางสวน) ไมมีรายไดและไมมีอาชีพ   
4.2 ครัวเรือนไมมีการเก็บออมเงิน (บางสวน)  
4.3 ประชาชนมีรายไดต่ําเนื่องจากมีอาชีพท่ีไมม่ันคงไมมีอาชีพเสริมรองรับและไมมีความรู 

ดานอาชีพท่ีประชาชนมีความถนัดและสนใจ 

5.ปญหาดานคุณธรรมและความประพฤติ 
 5.1 คนในครัวเรือนมีพฤติกรรมดื่มสุรา เกิดจากปจจัยในเรื่องคานิยม สําคัญผิดคิดวาเทห และ
ความเครียดจากปญหา กิจกรรมท่ีควรนํามาแกไข โดยการเรียนรูตนเองโดยวิถีธรรม เขาถึงศีล สมาธิปญญา 
และรณรงค ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติด 

 5.2 คนในครัวเรือนมีพฤติกรรมสูบบุหรี่เกือบทุกหมูบาน ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมอาจเกิดจาก
คานิยมและวัฒนธรรมดั้งเดิมชุมชน รวมถึงความเครียดจากปญหาครอบครัว และเศรษฐกิจ กิจกรรมท่ีควร
นํามาพัฒนา คือ การสรางกฎกติกาชุมชนงานบุญงานศพปลอดเหลา 
 5.3 การไมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของคนอายุ 6 ปข้ึนไปก็ยังมีปรากฏอยูบาง เนื่องจากไมให
ความสําคัญ หรือไมเชื่อไมศรัทธา ควรใหมีกิจกรรมการเรียนรูตนเองโดยวิถีธรรม เชื่อศรัทธาในกฎแหงกรรม 
เรียนรูธรรมจากศรัทธา 

 5.4 ครัวเรือนไมมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชนมีปรากฏจํานวนนอย ปจจัย
อาจมาจากผูนําขาดภาวะผูนํา ไมโปรงใส ชุมชนแตกแยก หรือการไมมีความเสียสละของสวนบุคคล      
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สภาพปญหา ขอมูล กชช.2ค แบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวย 

 1.โครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 การคมนาคมไมสะดวกเนื่องจากถนนท่ีใชสัญจรไปมา มีบางชวงเริ่มชํารุดเสียหายบางชวงเปนหลุม
เปนบอ  และบางชวงยังเปนดินลูกรัง ทําใหมีฝุนละออง ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายในการเดินทางสัญจร มี
ปญหามากท่ีสุด คือ บานเหลาคราม หมูท่ี 4 

1.2 ระบบประปาหมูบานยังขาดคุณภาพท่ีดี มีไมเพียงพอตอการอุปโภค โดยเฉพาะบานเหลาคราม 
หมูท่ี 4 เปนปญหามากในระดับหนึ่ง ในชวงหนาแลง 
 1.3 ระบบไฟฟาสาธารณะ (ไฟก่ิง)  ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี   ทําใหการสัญจรในยามคํ่าคืนไมสะดวก
และคลองตัว 

1.4 สิทธิในท่ีดินทํากิน  (ยังไมมีโฉนดท่ีดินเปนของตนเองเปนจํานวนมาก) 
 2.สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

2.1 คนอายุ  15 – 60  ป (บางสวน) ไมมีรายไดและไมมีอาชีพ ในบานลาน หมูท่ี 16 เปนปญหามาก
อยูในระดับหนึ่ง 

2.2 ครัวเรือนไมมีการเก็บออมเงิน (บางสวน)  
2.3 ราษฎรมีรายไดต่ําเนื่องจากมีอาชีพท่ีไมม่ันคงไมมีอาชีพเสริมรองรับและไมมีความรูดาน 

อาชีพท่ีประชาชนมีความถนัดและสนใจ 

2.4 ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรเนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีมีอยูตื้นเขินอีกท้ังแหลงน้ํา 

มีอยูไมเพียงพอตอความตองการและมักจะแหงขอดในฤดูแลง 
2.5 ขาดสถานท่ีจําหนายสินคาทองถ่ิน  

 3.สุขภาพอนามัย 

3.1 ขาดสถานท่ีสําหรับกิจกรรมนันทนาการเชนสนามกีฬาอุปกรณกีฬาในบางหมูบาน 

3.2 สวัสดิการและกองทุนสําหรับผูสูงอาย ุผูยากไรและผูพิการยังมีไมท่ัวถึง 
 4.ความรูและการศึกษา 

 4.1 การไดรับการศึกษา บานจําปาดง หมูท่ี 3 และบานขัวลอ หมูท่ี 9 

 5.การมีสวนรวมและความเขมแข็งชุมชน 

 5.1 การเรียนรูโดยชุมชน มีปญหามากหรือต่ํากวาเกณฑ ท้ัง 17 หมูบาน 

 5.2 การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน มีปญหามากหรือต่ํากวาเกณฑ 2 หมูบาน คือ บานกลาง
นอย หมูท่ี 6 และ บานมวง หมูท่ี 11 

 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.1 ปาไมถูกทําลายและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูไมไดรับการดูแล เนื่องจากประชาชนขาดจิตสํานึก
ท่ีดีในการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม 

  6.2 ภูมิทัศนในชุมชนบางแหง บางหมูบานยังไมสวยงาม สะอาดตา 

   6.3 ปญหาเก่ียวกับเรื่องขยะ ยังตองไดรับการจัดการอยางเปนระบบ และถูกสุขลักษณะ 
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 6.4 การใชสารเคมีในการเกษตรของเกษตรกร ซ่ึงอาจเกิดปญหาตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

 7.ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน  
    จากท้ัง 3 ตัวชี้วัด ซ่ึงประกอบดวย ความปลอดภัยจากยาเสพติด ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และ
ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน ผลการประเมินจะอยูในระดับปานกลางถึงมีปญหานอย จะพบในเรื่อง
ของยาเสพติดมีการแพรระบาดอยูบาง 
 2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

จากการนําโครงการในแผนพัฒนาตําบลในปท่ีผานมา (ป 2559) จํานวน 181 โครงการและไดนําไป
ดําเนินการ จํานวน 86 โครงการ คิดเปน 47.51 % ของจํานวนโครงการท้ังหมดรายละเอียดแยก ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ี

บรรจุในแผนพัฒนา 

จํานวนโครงการท่ี อบต.  
ไดดําเนินการจัดทําแลว 

คิดเปน
รอยละ 

1. การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 119 49 58.31 

2. การพัฒนาดานเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 4 1 0.04 

3. การดานโครงสรางพ้ืนฐาน 18 10 55.56 

4. การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนอยางยั่งยืน 

5 3 30.00 

5. การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

15 8 53.33 

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตาม        
หลักธรรมาภิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

20 15 75.00 

รวม 181 86 47.51 

 

3.2 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 โดยสรุปผลการพัฒนาในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ไดดังนี ้
1. การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งและแกไขปญหาความยากจน ของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
โดยใหชุมชน ประชาชนรวมกลุมดําเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดกลุมพัฒนาตาง ๆ โดยองคการบริหารสวน
ตําบลใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ  อุปกรณและบุคลากรในการฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ  ผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย  โดยแยกได  ดังนี้ 
  - ฝกอบรมการเพาะเห็ดฟางในโรงเรียน 

- จัดใหมีอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ศ.พ.ด./สพฐ. 
- สงเสริมดานสาธารณสุขมูลฐาน 
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-  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ

-  โครงการสงเคราะหคนชรา   คนพิการ และผูดอยโอกาส 

  -  โครงการสนับสนุนงานวันสตรีสากล  
  - โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ  อปพร. ทีมกูชีพกูภัย ในพ้ืนท่ี 

  - ใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขใหแกประชาชนท่ีประสบภัยตาง ๆ 

  - ปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติด   
  -  ปองกันการแพรระบาดโรคติดตอ    
    ฯลฯ 

2. การพัฒนาดานเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 เปนโครงการท่ีองคการบริการสวนตําบลจําปาโมงไดตระหนักเปนอยางยิ่ง ซ่ึงในปจจุบันเกษตรอินทรีย 
และอาหารปลอดภัยเปนท่ีรับรูกันอยางกวางขวางในสังคมไทย อันเนื่องจากปญหาการใชสารเคมี ในการผลิต 
และการปนเปอนในอาหาร ซ่ึงมีความเสี่ยงตอสุขภาพ ในกระบวนการผลิตเกษตรกรจํานวนมากมีปญหาอัน
เนื่องมาจากการใชสารเคมี โดยองคการบริหารสวนตําบลไดใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ  อุปกรณและ
บุคลากรในการฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร  ผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย  โดยแยกได  ดังนี้ 
  - สนับสนุนศูนยเทคโนโลยีประจําตําบล 

                                        ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ไดแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลจําปาโมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนรวมกัน   ผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมายของแผนพัฒนาท่ีตั้งไว  ซ่ึงผลการดําเนินการสามารถทําไดไมครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในเขตตําบล 
เนื่องจากมีโครงการเปนจํานวนมากหลายโครงการเปนโครงการท่ีตองใชงบประมาณสูง แตองคการบริหารสวน
ตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอ มีความจําเปนตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง ไดแก   
โครงการกอสรางระบบประปา  โครงการกอสรางสนามกีฬา   เปนตน  เปนโครงการท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลตองของบประมาณสนับสนุนเพ่ือดําเนินการกอสรางตอไป   โดยแยกได  ดังนี้ 
  - โครงการกอสรางถนน คสล. 

  - โครงการกอสราง/ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานและเพ่ือการเกษตร 

  - โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ/ไฟฟาแรงต่ํา 
  - โครงการกอสรางทอระบายน้ําเทลี่ยม คสล. (บล็อกคอนเวริส) 
  - โครงการขยายเขตระบบประปา 
  -  ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา 

  - กอสรางลานตากผลผลิตทางการเกษตร  ฯลฯ 

 

 

 

 

 



 
 

-14- 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  เปนชุมชนขนาดใหญ มีพ้ืนท่ีกวาง และเปนชุมชนชนบท  ไมคอยมีปญหา
ดานสิ่งแวดลอม  การดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมจะมุงเนนในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ  และพัฒนา

ใหมีสิ่งแวดลอมท่ีดีไมเสียความสมดุลทางธรรมชาติ  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ไดดําเนินการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม และสภาพภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนโครงการ 

ตอเนื่องตลอดมา  ผลการดําเนินการโครงการตาง ๆ  ท่ีผานมาทําใหสภาพแวดลอมภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลมีสภาพท่ีนาพึงพอใจในระดับหนึ่ง  เปนระเบียบอยูในระดับท่ีนาพอใจ  โดยแยกได  ดังนี้ 

- โครงการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ 

- ฝกทบทวนหนวยปองกันไฟปา 
- โครงการจัดหาท่ีท้ิงขยะมูลฝอย ฯลฯ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ใหความสําคัญในการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน  
ขนบธรรมเนียมอันดีงามของทองถ่ิน  สงเสริมสถาบันครอบครัว   ซ่ึงเปนหนาท่ีประการหนึ่งท่ีองคการบริหาร
สวนตําบล  ตองใหความสําคัญ  ผลการดําเนินงานท่ีผานมาไดรับความรวมมือจากประชาชน/ชุมชนในการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยดี   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เห็นความสําคัญและตระหนักในวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงาม  และมีการอนุรักษใหคงอยูตลอดไป   โดยแยกได  ดังนี ้

-  โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน      

- โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

- โครงการงานบุญบั้งไฟประจําป 
- สืบสานประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุฯลฯ 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ใหความสําคัญตอการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี  ซ่ึงเปนการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มีการ
ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ  และมีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ โดยแยกได  ดังนี้ 
- กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 

- จัดหาเครื่องใชสํานักงาน 

- อบรมเพ่ิมศักยภาพและศึกษาดูงานใหแกพนักงาน เจาหนาท่ี ฯลฯ 
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สวนท่ี 3 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

................................................ 
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตรในระดับตางๆ เชน ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ (Country 

Strategy) ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ยุทธศาสตรหลักของคณะรักษาความม่ันคง
แหงชาติ (คสช.) คานิยมหลักของคนไทย และยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน แนวทางการดําเนินการ
เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2558-2577) 
 รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติข้ึนมาเพ่ือยกรางยุทธศาสตรชาติเบื้องตน โดยมี 
สศช. และรองเลขาธิการ สศช. เปนกรรมการมนคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวย โดยในเบื้องตนไดกําหนด
วิสัยทัศนในกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558-2577) ไววา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ” หรือเปนคติพจน
ประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

 ท้ังนี้ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) 
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปาหมายอนาคตของประเทศไทยรวมกันและเกิดการ
รวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศนของ
ยทุธศาสตรชาติท่ีกลาวขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรตางๆ ควรจะ 

ยึดกรอบการพัฒนาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จึงนําวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ท้ัง 6 ดานท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติมาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับบริบทการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนในชวง 5 ปแรกของ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560-2564) เปนสําคัญ 
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กรอบรูปแบบและเคาโครงเบ้ืองตันของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะยาว 20 ป ในลักษณะของการ
ถายทอดยุทธศาสตรระยะยาวลงสูการปฏิบัติในชวงเวลา 5 ป โดยรูปแบบและเคาโครงเบื้องตนของแผนพัฒนา
ฉบับท่ี 12 จะประกอบดวย 4 สวนดังนี ้

สวนท่ี ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 กรอบหลักการของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

- หลักการของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 

- สาระสําคัญของกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558-2577) 

- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

สวนท่ี 2 การประเมินสถาน
ของประเทศ 

- สถานะของประเทศดานตางๆ (ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานการบริหารจัดการ) 
- บริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศท้ังภายในและภายนอก 

- การวิเคราะหสถานะของประเทศ (จุดแข็ง ขุดออน โอกาส ความทาทาย) 
สวนท่ี 3 วัตถุประสงคและ
เปาหมายในภาพรวม 

- วัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวม 

- สรุปยอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร 
สวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ 

- เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จรายยุทธศาสตรท่ีตอบสนองเปาหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และท่ีสามารถแปลงไปสูแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนเปน
รูปธรรมได 
- กําหนดแนวทางดําเนินการท่ีมีความสําคัญสูงท่ีตองผลักดันสูการปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนด 

 

ขอเสนอแนวทางการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 สศช. ไดนําความคิดเห็นจาการประชุมประจําป 2558 ของ สศช.มาประมวลและยกรางแนวคิด
ยุทธศาสตร และนําเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 
2558 และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 
2558 ซ่ึงท่ีประชุมไดเห็นชอบใหยุทธศาสตรของแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 ซ่ึงประกอบดัวย 10 ยุทธศาสตรหลัก 
ดังนี ้
 1.ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปน 

คนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึน
ในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรัง
การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนฐานการเพ่ิม
ขีดความสมารถในการแขงขันของประเทศ และรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การปองกันและควบคุมปจจัยทาง
สังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสราง
บทบาทของสภาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
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 2.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําใน
ทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลง
ทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของ
รัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคน
ไดเต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เนนการ
เรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนและ
เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพ และมีชองทางการเขาถึงท่ี
หลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสรางโอกาสการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสูการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู
การลดความขัดแยงในสังคมไทย 

 3.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท่ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางท่ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ การลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเปนฐานการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ัง
กฎระเบียบเพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเง่ือนไขการ
รักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพท่ี
จะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวศูนย
ปฏิบัติการประจําภูมิภาค เปนตน ท้ังนี้โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสราง
ความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหมรวมถึง
การสรางศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย
โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุง
กฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกตอการคาการลงทุนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา
อันจะเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวารอยละ 5 ซ่ึงเปนปฐมบทของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติใน
ระยะยาว  

 4.ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน มุงอนุรักษฟนฟู
สรางความม่ังคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ลงรอยละ 20 ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพลดการใชพลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู 
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รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ํา และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมท้ังยกระดับ 

ความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางยั้งยืน 

 5.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ 
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  (1) สถานบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางม่ันคง
เปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติและสรางความเชื่อม่ัน
ในกระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในพ้ืนท่ี (4) การบริหารจัดการความ
ม่ันคงชายแดนชายฝงทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการแกไขปญหาดาน
ความม่ันคง (5) สรางความเชื่อม่ันและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือ
รักษาผลประโยชนของชาติ ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย (6) เสริมสราง
ความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร (7) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (8) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหารพลังงาน
และน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกประเทศ การรักษา
ความสงบภายในและความม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (10) พัฒนา
ระบบการเพรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (11) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดาน
ความม่ันคง ใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
อยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมท่ังสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐ
มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม รวมท้ังประชาชนมีสวนรวม 
มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ิน โดยมี
ประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ
การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดย
การปรับโครงสรางการบริหารทางทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจายอํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น ซ่ึงจะเปนปจจัย
สนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีวาง
ไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป 2577                                                                         

 7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสราง 
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พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคา 

ระหวางประเทศท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล และการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหม
ของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบํารุงและการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกสท้ังในดาน
การสงเสริมผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การพัฒนาบุคลกากรดานโลจิ
สติกสและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก 

 8.ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนือ่งจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิมการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย 
โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือ
สําคัญท่ีชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ ท้ังการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ
ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป นําไปสูศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน
เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา เพ่ือเปนรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
ประชาชน รวมท้ัง เพ่ือแกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆ ท้ังเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะสนับสนุนให
ประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษหนา โดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางและกาวไปสู
ประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต 

 9.ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี 
รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจกิจใหเขมแข็ง โดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล สรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปน
เมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ี
และสรางความอยูดีมีสุขใหประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การ
พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (3) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก และ (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร
อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย 
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 10.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตรการ
ตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศท้ังใน
เชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณี ตลอดจน
มาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
อนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การประมง การคามนุษย และอ่ืนๆ ให
เขาสูมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอมในการรองรับและ
ดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัว
และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือรองรับและสอดคลองกับการดําเนินงานตาม
พันธกรณีของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional  Comprehensive Economic Partnerships 

(RCEP) เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค
และการสงเสรมิใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดาน
การเงิน กานใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ัง
เปนฐานความรวมมือในเอเชีย 

ปญหาของคนไทยท่ีตองพัฒนาอยางเรงดวน การกําหนดคานิยมหลักของคนไทยใหชัดเจนข้ึน เพ่ือ
สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 12 ขอ ดังนี้ 

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
2.ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  

3.กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
4.ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  

7.เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  
8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
9.มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

10.รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะ
ขยายกิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี  

11.มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตางๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  

12.คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป พ.ศ.2557-2560  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หนองคาย หนองบัวลําภู  เลย อุดรธานี บึงกาฬ) 

วิสัยทัศน 
“ เปนศูนยกลางการลงทุน 

ดานการคา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การทองเท่ียว 

ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน ” 

พันธกิจ 

1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลงทุนดานการคา เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรมเกษตร และการทองเท่ียว เพ่ือกระจายประโยชนสูประชาชนทุกอาชีพของกลุมจังหวัดอยางท่ัวถึง 

2.พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในดานการ 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐาน 

3.สงเสริมความรวมมือทางการคาการเกษตร การบริการและการการทองเท่ียวกับประชาคมอาเซียน 

4.พัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกภาคสวนใหสามารถรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

5.รักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอมอยางมี 

ธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 
  1.เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพรอมรองรับการเปนศูนยกลางการลงทุน 

   ดานตางๆ ในลุมน้ําโขง 
  2.เพ่ือผลิตสินคาทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน และแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

3.เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว  

  3.เพ่ือใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ ของทุกภาคสวนสูประชาคมอาเซียน 

  4.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และการคา 

  5.เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร 
           จากวิสัยทัศนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ขางตน เพ่ือใหการพัฒนา
กลุมจังหวัดเปนไปตามกรอบวิสัยทัศน กลุมจังหวัดจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนากลุมจังหวัด 
ดังนี ้
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานอยางครบวงจร 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน อุตสาหกรรม และการคา 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

 1. เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพรอมรองรับการเปนศูนยกลางการลงทุนดานตางๆ 
ในลุมน้ําโขง 

ตัวชี้วัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการลงทุนในกลุมจังหวัด รอยละ 3 ตอป 
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2.  เพ่ือผลิตสินคาทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน และแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

ตัวชี้วัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวม (GPP)กลุมจังหวัดดานการเกษตร รอยละ 3 ตอป 
3.  เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 

ตัวชี้วัด : รอยละของรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 ตอป 
4.  เพ่ือใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ ของทุกภาคสวนสูประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด บันทึกขอตกลงรวมของทุกภาคสวนเพ่ือการดําเนินการสูประชาคมอาเซียน 5 ฉบับตอป 
5.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และการคา 

ตัวชี้วัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการตลาด และการคาของกลุมจังหวัด รอยละ 3 ตอป 
6.  เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด : จํานวนบุคลากรมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 ตอป 
นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ป (พ.ศ.2558-2561) 

จากการวิเคราะห/ประเมินศักยภาพสภาวะแวดลอมภายในและสภาวะแวดลอมภายนอกของจังหวัด
อุดธาน ีผนวกขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหัดโดยผานเวทีการรับฟงความคิดเห็น
ของทุกภาคสวน และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ไดกําหนด
กรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดอุดธานี ป พ.ศ. 2558-2561 

1.คําขวัญประจําจังหวัด 

“กรมหลวงประจักษสรางเมือง ลือเล่ืองแหลงธรรมะ 

อารยธรรมหาพันป ธานีผาหม่ีขัด 

ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” 

2.วิสัยทัศน 
“เมืองนาอยู ศูนยกลางอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 

 3.พันธกิจ 

1.การสรางความเขมแข็งของสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
         2.การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

        3.การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพดานการคา เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางการ
พัฒนาของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
     4.การพัฒนาการทองเท่ียว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เพ่ือ
เพ่ิมรายไดของประชาชนในจังหวัด 

        5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใชประโยชนอยางยั่งยืน 

        6.การประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ 

 4.คานิยม 

  U  :  UNIT  :  มีเอกภาพ 

  D  :  DEVERLOPMENT  :  พัฒนาอยางตอเนื่อง 
  O  :  OPENMIND  :  เปดใจใหบริการ 
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  N  :  NETWORK  :  สานเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน 

  T  :  TEANPARENCY  :  มีความโปรงใส 

  E  :  EXCELLENCE  :  เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  A  :  ACCOUNTABITY  :  มีความรับผิดชอบ 

  M  :  MORALITY  :  มีความรับผิดชอบ 

5.เปาประสงค 
 1.คนมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มีสุขภาพท่ีดี ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 2.ผลผลิตทางการเกษตรไดมาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐานท่ีดี (GAP) 

 3.การคมนาคมติดตอสื่อสารสะดวกท้ังทางบกและทางอากาศทําใหมูลคาการคาการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

 4.การทองเท่ียวสรางรายไดมวลรวมใหจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 

 5.มลพิษท่ีสําคัญๆ ไดแก ขยะ น้ําเสีย ไดรับการบําบัดแกไข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดรับการอนุรักษฟนฟู 

 6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก  รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สรางความพึง
พอใจในการใหบริการ และเกิดประโยชนแกประชาชน 

6.ประเด็นยุทธศาสตร 
 1.ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา
เกษตร 

2.ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารในการแขงขัน 

 3.ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกรับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยน 

4.ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถ่ิน 

5.ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

6.ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชนและ 

สาธารณสมบัต ิ

 7.กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา
เกษตร 

      กลยุทธท่ี 1 บูรณาการงานวิจัย/องคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ
ปญญาชาบานมาพัฒนาภาคเกษตร 

      กลยุทธท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร 

      กลยุทธท่ี 3 สงเสริม การรวมกลุมเกษตรกรสูความเขมแข็งและยั่งยืน 
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      กลยุทธท่ี 4 พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารในการแขงขัน 

      กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนสง 
      กลยุทธท่ี 2เพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผูประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุม
ผูผลิต OTOP 

      กลยุทธท่ี 3 พัฒนาฝมือแรงงานและเพ่ิมการจางงานในพ้ืนท่ี 

      กลยุทธท่ี 4 พัฒนาตลาดและชองทางการจําหนวย 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

      กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการศึกษาใหแกประชาชนเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

      กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและบูรณาการทบบาทสถาบันทางศาสนากับสถาบันทางสังคม 

      กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 

      กลยุทธท่ี 4 สรางภูมิคุมกันดานสุขภาพรองรับสังคมผูสูงอายุ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบูรการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี 

      กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและขอมูลการทองเท่ียว 

      กลยุทธท่ี 2 พัฒนาแหลงทองเท่ียวตามมาตรฐานสากล 

      กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการท่ีสอดคลองกับแหลงทองเท่ียว      

      กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวใน และตางประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

      กลยุทธท่ี 1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศน 
      กลยุทธท่ี 2 บริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

      กลยุทธท่ี 3 ปองกันและแกไขปญหาขยะและมลภาวะ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และสาธารณสมบัติ 
      กลยุทธท่ี 1 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการบุกรุกท่ีดินสาธารณะของ
เจาหนาท่ีรัฐ 

      กลยุทธท่ี 2 ปองกันแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 

      กลยุทธท่ี 3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

      กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานความม่ันคง 
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมเปาประสงค 
1.1 ทําใหเปนศูนยกลางการคาการลงทุนดานอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรียในกลุมอินโดจีน 

1.2 ทําใหมีการผลิตและการเพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร/เกษตรอินทรียใหไดตามมาตรฐานเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 

1.3 ทําใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเขมแข็งและสามารถเปนแกนกลางในการ
สงเสริมพัฒนาดานการเกษตรของทองถ่ิน 

2.ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเท่ียว การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 
 2.1 ทําใหเกิดการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย และครอบคลุมสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี โดยเชื่อมโยง
กันระหวางชนบท เมือง ภูมิภาค ประเทศ 

 2.2 ทําใหเกิดภารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิปญหาทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถ่ินอยาง
ยั่งยืน 

 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 

เปาประสงค 
 3.1 ทําใหนักเรียนสังกัด อบจ. เกิดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการดํารงชีวติและยกระดับการเรียนรูสู
ระดับสากล 

 3.2 ทําใหนักเรียนในสังกัด สพฐ. จังหวัดอุดรธานีไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

 3.3 ทําใหภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 3.4 ทําใหประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีและมีใจรักในการออกกําลังกาย รวมถึงการเสริมสรางโอกาสแกผู
ท่ีสนใจและมีทักษะการกีฬาสูสากล 

 3.5 ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผูสนใจและมีความสามารถสูการกีฬาระดับสากล 

 4.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาประสงค 
 4.1 ทําใหเกิดโครงขายทางหลวงทองถ่ินท่ีเชื่อมกับเสนทางหลัก เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บานเมืองนาอยู 
 4.2 ทําใหเกิดแหลงน้ําดานการเกษตรอุปโภคบริโภคท่ีมีระบบการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพรวมกับ
หนวยงานภาคี ภาครัฐ ภาคทองถ่ิน และภาคประชาชนในชุมชน 

 5.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

เปาหมาย 

 5.1 ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะชุมชนเขมแข็ง 
 5.2 ทําใหมีการพัฒนาและเพ่ิมทักษะในการดํารงชีวิตแกผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูติเชื้อเอดส 
 6.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

เปาหมาย 



 
 

 6.1 ทําใหบุคลากรในองคกรมีศักยภาพท่ีสอดคลองตอภารกิจและเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 6.2 ทําใหเกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ/ทองถ่ิน ภาคเอกชน/ประชาชน 

 6.3 เพ่ือสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน                                    -26- 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอบานผือ 

      วิสัยทัศน  

เมืองนาอยู การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ศูนยกลางเศรษฐกิจลุมน้ําโมง 
      พันธกิจ 

         1.การสรางความเข็มแข็งของสังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

        2.การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัยอยางยั่งยืน และสงเสริม
มาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) สูระดับสากล 

        3.การพัฒนาระบบคมนาคม และศักยภาพดานการคา เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจลุมน้ําโมง 
       4.การพัฒนาการทองเท่ียว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินโดยการมีสวน
รวมทุกภาคสวน 

      5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

      6.การประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน 

เปาประสงค 
      1.คนมีคุณภาพ มีความรู มีการศึกษา มีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน มีสุขภาพท่ีดี ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

      2.ผลผลิตทางการเกษตรไดมาตรฐาน ปลอดสารพิษตกคาง มุงสูผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 5 ดาว 

      3. การคมนาคมการติดตอสื่อสารสะดวก ทําใหมูลคาการคาการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

      4.การทองเท่ียวสรางรายไดใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

      5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษพ้ืนฟู และการบริหารจัดการท่ีด ี

      6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจ
ในการใหบริการ และเกิดประโยชนแกประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเข็มแข็งของสังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย อยางยั้ง
ยืน และสงเสริมมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) สูระดับสากล 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบคมนาคม และศักยภาพดานการคา เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจลุมน้ําโขง 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินโดยการ
มีสวนรวมทุกภาคสวน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน 

-27- 

แนวนโยบายผูบริหารทองถิ่น 

 นโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร 
1.นโยบายดานเศรษฐกิจ 

 มุงสงเสริมและพัฒนาในดานเศรษฐกิจโดยรวมของตําบล ใหประชาชนไดมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยการ
พัฒนาและสงเสริมอาชีพหลักท่ีราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพอยู ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนและสงเสริมสนับสนุน
อาชีพรองหรืออาชีพเสริม เพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับราษฎร โดยมีนโยบาย ดังนี้ 
 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 สงเสริมและสนับสนุนอาชีพทางดานการเกษตรหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว เชน การปลูกขาวนาปรัง 
ขาวโพด ถ่ัวผักยาว แตง ถ่ัวเขียวและอ่ืนๆ 

 1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชปุยอินทรียชีวภาพ เพ่ือลดรายจายในการเกษตร และจัดตั้งกลุม
ปุยอินทรียชีวภาพเพ่ือการเรียนรู 
 1.4 จัดหาและสนับสนุนใหมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

 1.5 สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมกลุมอาชีพตางๆ เพ่ือเพ่ิมรายได เชน กลุมทอผา กลุมเลียงสัตว 
กลุมตัดเย็บเสื่อผาและกลุมอาชีพอ่ืนๆ  
 1.6 สนับสนุนกลุมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและแขงขัน
ทางดานการตลาดได 
 1.7 สงเสริมและสนับสนุนการสูบน้ําดวยไฟฟา เพ่ือการเกษตรตามความเหมาะสม 

 1.8 สนับสนุนและจัดหาเมล็ดขาวพันธุดีเพ่ือสงเสริมการเกษตร 

 1.9 พัฒนาแหลงทองเท่ียว รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียว 

2.นโยบายดานสังคม 

 มุงพัฒนาสังคมโดยรวมของตําบลใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ใหทุกคนไดมีความสมบูรณท้ังทาง
รางกายและจิตใจ เพ่ือใหสังคมของตําบลจําปาโมง เปนสังคมท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
และมุงพัฒนาใหเปนบานเมืองนาอยู มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยมีนโยบายดังตอไปนี้ 
 2.1 สนับสนุนเพ่ือสนองนโยบาย ดานการปราบปรามยาเสพติดและการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาท 

 2.2 ใหสวัสดิการและสังคมสงเคราะหโดยการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสใน
สังคม เพ่ือใหมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดีสามารถพ่ึงตนเองได 
 2.3 จัดหาสวัสดิการและการสงเคราะห เพ่ือแบงเบาภาระคาใชจายในครอบครัวตั้งแตเกิดจนตาย เชน 
การมอบถุงของขวัญและการมอบเบี้ยยังชีพชวยเหลือคาจัดงานศพและอ่ืนๆ  

2.4 สงเสริมและสนับสนุนกลุมองคกรสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการในการทํากิจกรรมตางๆ 

2.5 สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา การนันทนาการ ลานกีฬา สวนสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือเปน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในดานสุขภาพอนามัยและการปองกันสิ่งเสพติด 
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2.6 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมชุดปองกันฝายพลเรือน หนวย
กูชัพกูภัย จัดหารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค แผงก้ันจราจร และการใหความรูเรื่องไฟปา 

          2.7 สนับสนุนงานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวของ 

2.8 การสงเสริมความเขมแข็งใหแกหมูบาน เชน กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
สงเสริมการจัดเวทีประชาคม การประชุม อบรม สัมมนา การจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม 

2.9 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีและเขมแข็ง โดยไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยาง
ท่ัวถึง 

2.10 สงเสริมสนับสนุนการปองกันและควบคุมโรค 

2.11 สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมโรคขาดสารไอโอดีน 

3. นโยบายดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

         โดยมุงพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตามความตองการของประชาชนเพ่ือความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา และขนถายผลผลิตการเกษตร โดยมีนโยบายดังนี ้

3.1 กอสรางซอมแซมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตภายในหมูบาน ใหมีสภาพคงทนและใชงานไดดีอยูเสมอ 

3.2 ผลักดันงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ เพ่ือกอสราง ซอมแซมบํารุงรักษาถนนลาดยางท้ังใน
หมูบานและเชื่อมตอระหวางหมูบาน ตําบล ใหครอบคลุมเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของผูใชถนน 

 3.3 กอสรางซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานและถนนเพ่ือการเกษตรใหอยูในสภาพดีใชงานไดและ
มีความปลอดภัย 

3.4 กอสรางปรับปรุงและขยายแนวเขตระบบประปา ใหมีน้ําสะอาด เพ่ือบริโภคและอุปโภคใหท่ัวถึง
และเพียงพอ 

3.5 จัดหาโองน้ําและภาชนะ เพ่ือรองรับน้ําดื่มใหกับราษฎรใหเพียงพอและเหมาะสม 

3.6 ขยายแนวเขตไฟฟาสาธารณะเพ่ือสองสวางภายในหมูบานและจุดท่ีอันตราย 

3.7 สงเสริมสนับสนุนใหราษฎรไดมีไฟใชทุกครัวเรือน ตามนโยบายของรัฐบาล 

3.8 สงเสริมและผลักดันใหมีการกอสรางสะพานขามลําหวย เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ขนถายผลผลิตทางการเกษตร 

3.9 ใหมีทางระบายน้ําภายในหมูบานเพ่ือปองกันน้ําทวมขัง 
4. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

          เนนการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ปราศจากมลพิษและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล กอใหเกิดความนาอยูและมีความยั่งยืน โดยมีนโยบาย ดังนี ้

4.1 รณรงคในการสรางจิตสํานึกของคนในทองถ่ิน เพ่ือใหตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

4.2 สนับสนุนและสงเสริม ใหมีการจัดตั้งโครงการปาชุมชนเพ่ืออนุรักษปาในเขตหมูบาน 
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4.3 จัดใหมีรถขนเก็บขยะตามหมูบาน ชุมชน เพ่ือความเปนระเบียนเรียบรอย และเพ่ือสุขาภิบาลท่ีดี
ของชุมชน 

4.4 จัดใหมีถังขยะ ท่ีท้ิงขยะและบอกลบสิ่งปฏิกูล ท้ังในเขตพ้ืนท่ีและประสานรวมมือกับทองถ่ินอ่ืนใน
การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4.5 จัดหาสถานท่ีสําหรับปลูกตนไม เพ่ือความรมรื่นและปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลเพ่ือใหเปน
หมูบาน/ตําบลนาอยู 
5. นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มุงพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ในทุกระดับใหมีคุณภาพสามารถ
พัฒนาใหมีความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม พรอมท้ังสงเสริมงานดานพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหยั่งยืน โดยมีนโยบายดังนี้ 
           5.1 พัฒนาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงให
ไดมาตรฐาน รมรื่นนาอยูและปลอดภัย สามารถเตรียมความพรอมของเด็กกอนวัยเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2 สนับสนุนและดูแลในเรื่องของอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) แกเด็กกอนวัยเรียนอนุบาลและ
ประถม ใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 

5.3 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพ้ืนท่ี ใหมีวัสดุ
สื่อสารการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพทันสมัย ตามกําลังงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

5.4 ผลักดันงบประมาณจากภาครัฐ จัดใหมีศูนยการเรียนรูท่ีทันสมัยดวยเทคโนโลยี เชน หองไอซีที 
(ICT) และอ่ืนๆ 

5.5 สงเสริมการกีฬา การนันทนาการและการจัดกิจกรรมทางวิชาการ จัดหาอุปกรณกีฬาใหกับ
หมูบานตางๆ เพ่ือใชในการออกกําลังกาย 

5.6 ทะนุบํารุงและสงเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมท่ีเปนศาสนปฏิบัติและวันสําคัญตางๆ ตลอดจน
สงเสริม การปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ 

5.7 อนุรักษสงเสริมสนับสนุน กิจกรรมเก่ียวกับงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาของทองถ่ิน 
โดยตั้งงบประมาณดําเนินการเอง และสนับสนุนใหหมูบานตางๆ ดําเนินการตามความเหมาะสม 

            5.8 ประสานเชื่อมโยงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน สถาบันศาสนา 
สถาบันการศึกษา ในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมตลอดจนการสืบคนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ของทองถ่ิน 

5.9 การจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือการสืบคนและเรียนรู 
5.10 จัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือเรียนรูวัฒนธรรมการสื่อสารและการอยูรวมกันของกลุมประเทศ

อาเซียนเพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เอ.อี.ชี) 
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6.นโยบายดานการพัฒนาแหลงน้ํา 

 โดยมุงพัฒนาแหลงน้ําในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เพ่ือใหมีแหลงเก็บกักน้ําไวใชใน
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร โดยมีนโยบาย ดังนี ้
 6.1 ขุดสระเพ่ือเก็บกักน้ํา ขุดบอน้ําตื้น บอบาดาล ใหกับผูไดรับความเดือนรอน 

 6.2 ผลักดันงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ เพ่ือจัดทําโครงการผันน้ําโดยผานระบบทอ เพ่ือเก็บกัก
น้ําในการผลิตน้ําประปา 

 6.3 ขุดลอกลําหวย หนอง คลอง บึง ท่ีตื้นเขินใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชไดอยางเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชน 

 6.4 จัดใหมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร กอสรางฝาย (ถาวร/ชั่วคราว) ขยายคลองสงน้ํา สถานีสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟาเพ่ือการเกษตรของราษฎร 

7.นโยบายดานการทองเท่ียว 

 โดยมุงเนนพัฒนาดานแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลจําปาโมง ใหเปนแหลงทองเท่ียว และเพ่ือเชื่อมโยง
กับแหลงทองเท่ียวในระดับอําเภอ จังหวัด โดยมีนโยบาย ดังนี ้
 7.1 ผลักดันหนวยงานภาครัฐใหรวมพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวภูผาแดง ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม 

 7.2 ประชาสัมพันธเชิญชวนใหชาวพุทธและนักทองเท่ียว ใหมากราบนมัสการหลวงปูฟาลั่น ซ่ึงเปน
พระคูบานคูเมืองและเปนท่ีเคารพสักการะของชาวตําบลจําปาโมง อันเปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

 7.3 ประชาสัมพันธเชิญชวนใหชาวพุทธและนักทองเท่ียว ไดมาเยี่ยมชมและกราบนมัสการรอยพระ
พุทธบาทจําลองวัดถํ้าจันทรคราส ซ่ึงเปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาต ิ

 7.4 สงเสริมสนับสนุนงานสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุและกราบนมัสการเจดียวัดปาถํ้าหีบ ซ่ึงเปนการ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาต ิ

 7.5 ปรับปรุงหนองบุงเขียงโดยการปลูกตนไม ปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจและ
เปนแหลงทองเท่ียวในอนาคต 

 7.6 ปรับปรุงหนองเหลาจา โดยการปลูกตนไม กอสรางสนามกีฬา ปรับภูมิทัศน เพ่ือเปนสถานท่ีออก
กําลังกายและท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน 

 7.7 ปรับปรุงหนองน้ําสาธารณะโนนสวาง เพ่ือใหเปนสถานท่ีพักผอนและออกกําลังกาย 

8.นโยบายดานการบริหารจัดการ 
 โดยมุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและไดรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็วทันเหตุการณโดยมี
นโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 
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 8.1 ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการบิการประชาน โดยสามารถใหบริการประชาชนในเรื่อง
ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ตองลดเวลาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในทุกๆ เรื่องในการใหบริการ โดยยึดหลัก
ความพึงพอใจและหลักธรรมาภิบาล 

 8.2 ปรับปรุงและพัฒนาการใหบรกิารประชาชน โดยการพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติของ พนักงาน 
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง โดยใหมองประชาชนผูมาขอรับบริการอยางสุภาพออนนอม 
เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจและใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ในการปฏิบัติงาน
และการพัฒนา 

 8.3 กอสราง พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานท่ี เพ่ือรองรับประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการใหไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย 

 8.4 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงานท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอกับปริมาณงาน 

 8.5 ปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ยึดหลักการมีสวนรวมและสามารถตรวจสอบได 
วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ยึดขอบขายแนวทางการดําเนินงานในชวงปจจุบัน
และในอนาคตท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงจะดําเนินการดวยความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จ เปน
ผลรูปธรรม 

วิสัยทัศน 
“ชุมชนนาอยู คูหลักธรรมาธิบาล การเกษตรพอเพียง” 

พันธกิจ  ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
 1.สรางความเขมแข็งใหชุมชน  โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและแกไขปญหา
อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินใหชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

2.พัฒนาเกษตรกรรมใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

3.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวก และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

4.พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสรางรายไดของประชาชน และสงเสริม
งานดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  

5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนสุขอยางยั่งยืน 

6.บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

เปาประสงค 
 1.ประชาชนมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มีสุขภาพอนามัยท่ีดี ทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

 2.สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนไดมาตรฐานและปลอดภัย 
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 3.การคมนาคมติดตอระหวางชุมชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย และบริหาร 

จัดการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

 4.มีสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน สรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

 5.อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และจัดการ
มลพิษตางๆ 

 6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สราง
ความพึงพอใจในการใหบริการ และเกิดประโยชนแกประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ภายใตแผน
ยุทธศาสตร  4  ป  (2560– 2563) เปนการบงบอกถึงวิธีการหรือแนวคิดของการพัฒนาองคกรวาจะกาวไปสู
เปาหมายท่ีตองการในอนาคตไดอยางไร ทองถ่ินจะไปถึงจุดหมายท่ีตองการไดหรือไม ซ่ึงประชาชนสวนใหญมี
ฐานะดอยในทางเศรษฐกิจและเผชิญปญหาทางดานความไมสะดวกในการคมนาคม และไมม่ันคงในการถือ
ครองท่ีดินทํากิน ผลผลิตหรือรายไดต่ํา สุขภาพอนามัยไมดี ขาดแคลนน้ํากินน้ําใช และขาดความรูในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี ้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

ความเขมแข็งของชุมชนนับวามีบทบาทความสําคัญตอการพัฒนาสังคมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆโดยเฉพาะ
ในดานการเปนกลไกขับเคลื่อนเพ่ือการแกไขปญหาความยากจน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนอันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจน
การเปนรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาในทุกดานๆ ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ เพ่ือเสริมสรางชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึนมีความสุข
และม่ันคงรวมท้ังการเสริมสรางฐานรากของสังคมใหโครงสรางสังคมโดยรวมแข็งแรงม่ันคงและรองรับการ
พัฒนาประเทศใหมีความม่ันคงและยั่งยืนไดตอไป 

เปาหมาย 

 - ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หามาตรการเชิงปองกัน และกําหนดแนวทางเพ่ือปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ซักซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงอุปกรณการชวยเหลือเม่ือ
เกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี 

- ดานการรักษาความสงบเรียบรอย เสริมสรางความสงบสุขในสังคม รักษาชุมชนใหเขมแข็ง สํารวจจุด
ท่ีมักเกิดเหตุราย ภัยอันตรายจากกลุมมิจฉาชีพ และหามาตรการปองกันเพ่ือลดจํานวนการเกิดเหตุรายเหตุท่ี
บั่นทอนความสงบสุข และรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
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- ดานการสงเสริมอาชีพ ใหสามารถมีรายไดเพียงพอกับรายจาย สงเสริมใหเกิดอาชีพ รวมท้ังสงเสริม
ใหกลุมผูสูงอายุ และผูพิการมีใหมีรายไดเสริมเพ่ือใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม 

- ดานสวัสดิการสังคม   
      -สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ใหไดรับเบี้ยยังชีพในปตอๆ ไปอยางท่ัวถึง โดยมีการจัดทําฐานขอมูล
ใหเปนปจจุบัน เพ่ือการคาดการณจํานวนของผูสูงอายุท่ีจะไดรับเบี้ยยังชีพลวงหนา และกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอม 

      - สงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถ่ิน โดยใหความสําคัญในการอํานวยความสะดวก การ
ประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยูในสังคม ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอม 

       - สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน ใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พิจารณา
ใหเด็กไดรับอาหารเสริม (นม) อยางท่ัวถึง และไดรับอาหารกลางวันครบทุกคน เพ่ือเปนขอมูลกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงตองจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ทองถ่ิน พิจารณานําแผนงาน/โครงการดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลจําปาโมงตามความเหมาะสม 

      - สงเสริมดานท่ีพักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีท่ีอยูอาศัย 

- ดานการศึกษา สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาดานการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ให
มีคุณภาพและมาตรฐาน ใหความสําคัญกับการศึกษา โดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน  

- ดานสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การปองกันและระงับการระบาดของ
โรคติดตอ  
แนวทางการพัฒนา 

1.เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณะภัย ลดความสูญเสีย และชวยเหลือผูประสบภัย 

2.สงเสริมศักยภาพการรวมกลุมประกอบอาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหมีรายไดเสริม 

3. สงเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
ผูดอยโอกาสผูยากไร  

4. สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

 5.สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมท้ังปองกันและควบคุม
โรคติดตอและไมติดตอ 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนกลุมผูผลิตของชุมชนท่ีผลิตผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

2. จํานวนกลุมอาชีพ และชุมชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

3. รายไดตอคนตอป เพ่ิมมากข้ึนมีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย 

 

 



 
 

-34- 

4. จํานวนประชาชนในชุมชนมีงานทําตลอดท้ังป 
     5. จํานวนคนชรา คนพิการ ผูติดเชื้อ คนยากไร และเด็กดอยโอกาสท่ีไดรับสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห 
อยางท่ัวถึง 
    6.จํานวนเด็กกอนวัยเรียน เด็กนักเรียนท่ีไดรับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) 
    7.ระดับความสําเร็จการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 เกษตรกรรมเปนอาชีพพ้ืนฐานของคนในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย ประชาชนสวนใหญอยูในภาคเกษตร 
การพัฒนาการเกษตรเปนเปาหมายท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอด สาขาเกษตรเปนสาขาท่ีไดรับ
ความสําคัญอยางสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาผลจากการ
พัฒนาการเกษตรท่ีผานมาจะทําใหภาคเกษตรไดเจริญกาวหนาไปอยางมาก แตเกษตรกรรมก็ยังเปนสาขาการ 

ผลิตท่ีมีปญหาตางๆ อีกหลายประการ ประการหนึ่งก็คือความปลอดภัย โดยท่ีในประชาคมโลก หรือแมแต
ประชาคมอาเซียน ตางใหความสําคัญดานอาหาร ประเด็นสุขภาพอนามัยไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการกีด 

กันการคาระหวางประเทศ การผลิตภาคการเกษตรจึงตองปรับตัวใหทันกับทิศทางความตื่นตัวในการผลิตท่ี
ปลอดภัยปราศจากสารเคมี เพ่ือใหการผลิตภาคการเกษตรมีความเจริญเติบโตตอไปได อีกท้ังกระบวนการผลิต
ท่ีเนนความปลอดภัยดานอาหาร ยังสงผลดีตอสิ่งแวดลอม อันเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาท่ียังยืน 
ขณะเดียวกัน การใหความสําคัญกับความปลอดภัยดานอาหารเพ่ือการบริโภคของประชาชนก็เปนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีคุณภาพอีกดวย 

เปาหมาย 

 สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชนเพ่ือมุงเนนใหเกิดการพ่ึงพาตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเตรียมมาตรการรองรับเพ่ือสรางรายไดท่ีม่ันคงใหแกประชาชน 

 - งานดานการสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชน เพ่ือเนนใหเกิดการพ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - งานดานการสงเสริมการเกษตร หาแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรแบบ
ยั่งยืนและรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 แนวทางการพัฒนา 
1.สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรกรรมและผลิตภัณฑการเกษตรใหมีคุณภาพสรางมูลคาเพ่ิม  ลด

ตนทุนการผลิต 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

 1.จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 
 2.จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนและรูปแบบ
เกษตรปลอดภัย 

 3.รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาหมาย 

 เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  สรางและซอมบํารุงถนน ไฟฟาสองสวางสาธารณะ  
ประปา ท่ีอยูอาศัย  และท่ีดินทํากิน  ในเขตขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความสะดวกและไดมาตรฐาน  
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ วางแนวทางในการพัฒนาการผังเมืองอยางเปน
ระบบและเหมาะสมกับชุมชน  โดยศึกษาในเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาและการบริหารจัดการผังเมืองใหมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานอยางแทจริง รวมท้ังจัดหา/พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอแกเกษตรกรใชเพ่ือการ
เพาะปลูก  ขุดลอกลําหวย หนอง คลอง บึง อาง  สรางฝายเก็บ ฝายน้ําลนเพ่ือการกักเก็บน้ําใหราษฎรมีน้ํา 

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอตลอดป สามารถทําการเพาะปลูกไดสองครั้ง  ชวยใหราษฎรมีการปลูกพืช
หมุนเวียน เกษตรกรไดใชประโยชนจากท่ีดินใหเกิดประโยชนสุด ท้ังฤดูฝน และฤดูแลง ไดผลิตผลมากข้ึน ทํา
ใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 

 กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายและรวดเร็วในการคมนาคม  ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อยางถวนหนาการบริหารจัดการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

 1.กอสรางและปรับปรุงซอมบํารุงถนน  สะพาน  ใหการคมนาคมเปนไปดวยความสะดวก และ
ปลอดภัยมีการจัดทําและบังคับใชผังเมืองรวมในชุมชนท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางความนาอยูใหกับชุมชน 

 2.พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ขยาย
เขตประปาในหมูบานและพัฒนาระบบประปาใหดื่มได 
 3.การบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวาง และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

 4.กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือ
การเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

 1. จํานวนการกอสรางและปรังปรุงซอมบํารุงถนน  สะพาน 

 2. จํานวนครัวเรือน/ปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 

 3. จํานวนครัวเรือน/ปริมาณภาชนะเก็บน้ําไวอุปโภคบริโภค 

 4. จํานวนครัวเรือน/ พ้ืนท่ีขอบเขตการใหบริการน้ําประปาสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางท่ัว
หนา 

5.จํานวนประตูกันน้ํา ฝายน้ําลน แหลงกักเก็บ หวย หนอง คลอง อางเก็บน้ํา ท่ีขุดลอก 

6.จํานวนเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีสามารถทําการเพาะปลูกหมุนเวียนไดตลอดท้ังป 
 

 

 



 
 

-36- 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย 

สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึนตองไดรับการดูแลใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน
โดยเนนพัฒนา  คุมครองดูแลรักษาปาและน้ํา สิ่งแวดลอมตางๆ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให
เกิดความนาอยูและมีความยั่งยืนอันเปนสิ่งพึงปารถนารวมกัน ใหเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน ไมใหเกิดปญหาข้ึน
ในชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณประชาชนมีวิถี
ชีวิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะ 
แหลงท้ิงขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย และมลพิษตางๆ อยางถูกวิธี 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

 1. ของเสีย/มลพิษถูกจัดการอยางถูกตองและเหมาะสม 

 2. จํานวนประชาชนผูรวมมีสวนรวมในการปลูกและดูแลบํารุงรักษาตนไม 
 3. จํานวนภาคเอกชน ประชาชน รวมฟนฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4. จํานวนประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

การพัฒนาการทองเท่ียวภายในตําบล มีความสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมากเปนโอกาส
ในการกระจายรายไดสูหมูบาน/ชุมชนและการจางงานในทองถ่ินโดยกําหนดทิศทางของการทองเท่ียว บนฐาน
คิดท่ีวาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและมีสวนไดเสียจากการทองเท่ียวโดยการนําเอาทรัพยากรใน
ทองถ่ินตางๆท่ีมีอยู ไมวาธรรมชาติ ประวัติศาสตร ประเพณี วิถีชีวิตและ วิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปนตนทุน
หรือปจจัยในการทองเท่ียวอยางเหมาะสมรวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความรูและบทบาท
ท่ีสําคัญ ในการดําเนินงานตั้งแคการตัดสินใจการวางแผนการดําเนินงานการสรุปบทเรียนและมุงเนนใหเกิด
ความยั่งยืนสูรุนลูกหลานและเกิดประโยชนตอทองถ่ินโดยคํานึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปน
สําคัญ สงเสริมบทบาท บาน วัด โรงเรียนและชุมชนใหเปนกลไกประสานการพัฒนาพลังปญญาศีลธรรม  
วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา อยางเขมแข็งสงเสริมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทาง
ศาสนา  สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ัง สงเสริม ฟนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี  ขนบธรรมเนียมประเพณี
พ้ืนบานอีสานและปลูกจิตสํานึกของประชาชน เยาวชน ในดานคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  
เปาหมาย 

 - ดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการสํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินท้ังหมด สรางเปน
องคความรู เผยแพรใหแกคนในทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนใหแก
ผลิตภัณฑของทองถ่ิน 
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 - อนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณของทองถ่ิน 

 - อนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี 

- งานดานการสงเสริมการทองเท่ียวพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมการทองเท่ียวท่ีไมกอใหเกิด
ผลกระทบสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตอันดีงานของประชาชนในทองถ่ิน 

- แหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง 
แนวทางการพัฒนา 

 1.สงเสริมใหประชาชนองคกรเครือขายอนุรักษฟนฟูสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2.สงเสริม ทะนุบํารุงศาสนา ประเพณีทองถ่ินและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 

 1.จํานวนของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 

 2.จํานวนศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีการสืบทอด 

 3.จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 
4.จํานวนนักทองเท่ียวท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

เปาหมาย  

เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจการทางการเมืองตามระบบ
ประชาธิปไตย รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เพ่ือ
ใหบริการแกประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการทํางานของการบริหารองคกรสวนทองถ่ินและเจาหนาท่ีของรัฐ  และสรางความโปรงใสในการ
บริหารจัดการใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดรวมท้ังการแกไขปญญายาเสพติดท่ีรัฐบาลไดกําหนดเปน 
“วาระแหงชาต”ิ โดยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติดดําเนินการปองกันกลุม
เสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการ
ตอสูกับยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกร ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการ และปฏิบัติหนาท่ี
ตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 

 1.จํานวนบุคลากรและอุปกรณศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 

 2.ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ (จากการสงแบบสํารวจความคิดเห็น) 
 3.จํานวนผูเขารวมประชาคมทองถ่ินมากข้ึน 

 5.รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืนไมนอยกวารอยละ 95  
     

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 1 เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสีย และชวยเหลือผูประสบภัย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 ฝกอบรม/ทบทวน
เครือขายรักษาความสงบ 
อปพร. 

เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ
ภาคประชาชนใหเขามามีสวน
รวมในการชวยเหลือ/ปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

2 % ของ
จํานวน

ประชากร 

- 50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
ระดับความสําเร็จของ อปพร. 
ท่ีไดรับการฝกอบรม/ทบทวน
รอยละ 80 

มีเครือขายในการ
เสริมสรางความสงบสุข 
สรางชุมชนใหเขมแข็ง 

สํานักปลัด 

2 ฝกอบรม/ทบทวน/ซอม
แผนกูชีพกูภัย 

เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีใหการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง - 10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
ระดับความสําเร็จของทีมกูชีพ
กูภัยไดรับการฝกอบรม
ทบทวนรอยละ 100 

การใหปฏิบัติการกูชีพ
กูภัยมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน 

สํานักปลัด 

3 ปองกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัย
ขับข่ีปลอดภัย 7 วัน
อันตรายเทศกาลปใหม 

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 

1 ครั้ง 
 7 วัน 

50,000  

อบต. 
50,000  

อบต. 
50,000  

อบต. 
รอยละของอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ในเขตพ้ืนรับผิดชอบ = 0 

อุบัติเหตุในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบชวงเทศกาลป
ใหม = 0 

สํานักปลัด 

4 สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี
หนวยกูชีพ 

เพ่ือสนับสนุนการใหบริการดาน
กูชีพกูภัยแกประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

หนวยกูชีพ 300,000 

อบต. 
300,000 

อบต. 
300,000 

อบต. 
หมูบานท่ีมีผูปวยฉุกเฉินไดรับ
บริการผานระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 100% 

ประชาชนไดรับบริการ
ตามมาตรฐาน และลด
ความสูญเสีย 

สํานักปลัด 

5 บรรเทาความเดือดรอน
เหตุฉุกเฉิน กรณีเรงดวน  

ชวยเหลือบรรเทาความ
เดือดรอนเหตุฉุกเฉิน เรงดวน
และภัยธรรมชาติเบื้องตน 

17 หมู 900,000 

อบต. 
300,000 

อบต. 
300,000 

อบต. 
จํานวนประชาชนท่ีไดรับการ
ชวยเหลืออยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม 

ผูท่ีประสบภัยมีกําลังใจท่ี
จะดํารงชีวิตในสังคม
อยางเปนสุข 

สํานักปลัด 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 1 เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสีย และชวยเหลือผูประสบภัย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ป 60 ป 61 ป 62 

6 ปองกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัย
ขับข่ีปลอดภัย 7 วัน
อันตรายเทศกาลสงกรานต 

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

1 ครั้ง 
 7 วัน 

50,000  

อบต. 
50,000  

อบต. 
50,000  

อบต. 
รอยละของอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยในเขตพ้ืนรับผิดชอบ 
= 0 

อุบัติเหตุในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบชวงเทศกาล
สงกรานต = 0 

สํานักปลัด 

7 จัดหาวัสดุอุปกรณ/
เครื่องมือในการปองกัน
และบรรเทาฯ/กูชีพ-กูภัย 

เพ่ือใหมีวัสดุ/เครื่องมือใชใน
การปองกันและบรรเทาฯ/

งานการแพทยฉุกเฉิน 

1 ครั้ง - 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
งานดานปองกันฯ มี
เครื่องมือ/อุปกรณใชในงาน
ปองกันฯ ท่ีเพียงพอ 

การชวยเหลือ ปองกันและ
บรรเทาฯ ไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

8 ดําเนินงานศูนยปองกัน
และบรรเทาภัยฯ 

เพ่ือใหสมาชิก  อปพร.  มี
ความรูความเขาใจในบทบาท
หนาท่ีและภารกิจดานสังคม 

12 เดือน 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
รอยละของประชาชน
ผูประสบภัยไดรับการ
ชวยเหลือเบื้องตน = 100 

อปพร.มีจิตอาสา เสียสละ 
พรอมปฏิบัติหนาท่ีใหความ
ชวยเหลือ   อยางทันทวงที 

สํานักปลัด 

9 ติดตั้งสัญณาณไฟจราจร
จุดเสี่ยง (ไฟกระพริบ)  
หมู 6,12 

เพ่ือเปนสัญณาณเตือนภัยใน
บริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง 

2 หมูบาน - 25,000 

อบต. 
25,000 

อบต. 
จํานวนสัญณาณไฟกระพริบ
ท่ีติดตั้งตามทางแยกและจุด
เสี่ยง 

อุบัติเหตุจากการจราจรใน
ตามทางแยกและจุดเสี่ยง
ลดลง 

กองชาง 

10 ฝกซอมแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย 

เพ่ือเตรียมความพรอมการ
ปองกันและบรรเทาฯ 

1 ครั้ง/ป - 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
รอยละของผูฝกซอมแผน
ปองกันภัยฯ สามารถรับมือ
สถานการณภัยพิบัติได 

จนท.มีความรูท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 1 เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสีย และชวยเหลือผูประสบภัย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมา

ย 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

11 จัดใหมีปายบอกทาง ปาย
จราจรตางๆ   

เพ่ือบอกทาง และแจงเตือนให
ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ติดตั้ง 5 

จุด 

- 20,000 

อบต. 
- จํานวนปายบอกทาง และปาย

จราจรท่ีติดตั้ง 
ผูใชรถใชถนนทราบ
เสนทางและปฏิบัติตาม
กฎจราจร 

กองชาง 

12 จัดซ้ือโตะ,เกาอ้ีพลาสติก 
และเต็นท   

1.เกาอ้ีพลาสติก 

- บ.จําปาดง หมูท่ี 3 

- บ.เหลาคราม หมูท่ี 17 

2.เตนท 
- บ.เหลาคราม หมูท่ี 17 

เพ่ือความพรอมในการจัด
กิจกรรม/งานตางๆ ภายใน
ชุมชน 

 

 

 

200 ตัว 

200 ตัว 

 

2 หลัง 

 

 

 

30,000 

30,000 

 

100,000 

- - จํานวนโตะ/เกาอ้ีพลาสติก/
เต็นท มีเพียงพอตอการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ความสะดวกในการจัด
งานพิธีการ /กิจกรรม
ตางๆ  

สํานักปลัด 

13 กําลังใจในพระดําริ 
องคภาฯ 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

1 ครั้ง - 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
จํานวนครั้งของปญหาเก่ียวกับ
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก
และสตรี 

ไมเกิดปญหาความ
รุนแรงตอเด็กและสตรีใน
เขตพ้ืนท่ี 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

14 ปรับปรุงภูมิทัศนและจัดให
มีสวนหยอม หมูท่ี  5,7 

(หนองทุงมน, บอประมง) 

เพ่ือใหมีสถานท่ีพักผอนหยอน
ใจและการนันทนาการ 

2  แหง - 100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
ชุมชนมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
และนันทนาการอยางนอย 1 
แหง 

ประชาชนใชสวนหยอม
เพ่ือพักผอนและ
นันทนาการ 

กองชาง 

 

 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัด ท่ี 6 เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน   1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 1 เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสีย และชวยเหลือผูประสบภัย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

15 วันสถาปนา อปพร./รวม
กิจกรรม อปพร.ของ
จังหวัด 

เพ่ือแสดงพลังกลุมในวัน
สําคัญของ อปพร. 

1 ครั้ง/ป 10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
อปพร. ท่ีเขารวมกิจกรรมรอย
ละ 60 ข้ึนไป 

สรางสรรคกิจกรรมเปนท่ี
ประจักษตอสาธารณชน
ถึงความมีจิตใจเสียสละ 

สํานักปลัด 

16 ติดตั้งกลองวงจรปดจุด
เสี่ยงภายในหมูบาน  

 

เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
ม่ันใจในมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6 จุด - 200,000 

อบต. 
200,000 

อบต. 
มีการนําเทคโนโลยีมาใชให
เกิดประโยชนในดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ประชาชนมีความอุนใจ
เก่ียวกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

17 อบรมอาสาสมัครคุม
ประพฤติตําบล 

ใหความรูในการดูแลและ
ชวยเหลือผูกระทําผิดใหกลับ
ตนเปนพลเมืองดี   

1ครั้ง - 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
จํานวนอาสาสมัครคุม
ประพฤติและเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน 

สามารถปองกันมิให
ผูกระทําผิดกระทําผิดซํ้า
และกลับตนเปนคนดี 

สํานักปลัด 

18 อบรมพัฒนาเครือขายศูนย
ยตุิธรรมชุมชน 

เพ่ือใหเครือขายศูนยฯ มี
ความรูในการไกเกลี่ยขอ
พิพาทชุมชน 

1 ครั้ง - 30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
จํานวนประชาชนท่ีรวมเปน
เครือขายศูนยยุติธรรมชุมชน 

สามารถไกเกลี่ยขอ
พิพาท สรางความพอใจ
ของคูกรณีท้ังสองฝาย 

สํานักปลัด 

19 อบรมใหความรู จนท. 
และประชาชนเก่ียวกับ
กฎหมาย/พรบ.ตางๆ 

เพ่ือใหเขาใจบทบาทหนาท่ี
ของตนในระบบการเมืองแบบ
ตัวแทน 

1 ครั้ง 

 

20,000 

อบต. 
- 20,000 

อบต. 
องคกรมีการจัดกลไกเชื่อมโยง
กับประชาชนในการมีสวนรวม
ในการบริหารงานในองคกร
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

มีความเขาใจใน
กฎหมาย/พรบ. ไดเห็น
ความสําคัญและรวม
พัฒนาทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 ดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 2 สงเสริมศักยภาพการรวมกลุม การประกอบอาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับรายไดใหสูงข้ึน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 สนับสนุนทุนตอเติมรานคา
ชุมชน หมูท่ี 1,13 

เพ่ือตอเติมสถานท่ีจําหนวย
สินคาใหรานคาชุมชน 

2 แหง - 30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
จํานวนรานคาชุมชนท่ี
ไดรับการสนับสนุนเงินทุน
ตอเติม 

รานคาชุมชนมีพ้ืนท่ีวาง
สินคาเพ่ือจําหนายใหแก
สมาชิกของรานคา 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

2 สนับสนุนกิจกรรมกลุม
สตรีศรีจําปาโมง 

เพ่ือสนับสนุนกลุมสตรีไดมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู 
และสรางสรรคความสามัคคี 

1 ครั้ง 70,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
กลุมสตรีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ การมีสวนรวม 
และการคุมครองสิทธิสตรี 

ใหความสําคัญและเสมอ
ภาคในการอยูรวมกันใน
สังคมของสตรี 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

4 สงเสริมสนับสนุนกลุม
อาชีพ/กลุมแปรรูปอาหาร 

สงเสริมการรวมกลุมประกอบ
อาชีพเสริมใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

1 ครั้ง 
 

- 30,000 

อบต. 
- จํานวนกลุมท่ีไดรับการ

สงเสริมสนับสนุน 

สมาชิกในกลุมมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 สงเสริม/สนับสนุนอาชีพ
การปลูกเห็ด 

เพ่ือสงเสริมการรวมกลุม
ประกอบอาชีพเสริมใหมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

1 ครั้ง - 50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
ระดับความสําเร็จของกลุม
อาชีพมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

สมาชิกในกลุมมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

6 สงเสริมกลุมเลี้ยงปลา 

บอซีเมนต  

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูการ
รวมกลุมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

17 หมู - 170,000 

อบต. 
170,000 

อบต. 
จํานวนประชาชนท่ีนําแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในการดํารงชีพ 

ประชาชนใชแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

7 สงเสริมกลุมแมบาน
เกษตรกรแปรรูปผลผลิต
การเกษตร 

เพ่ือสงเสริมการรวมกลุม
ประกอบอาชีพเสริมใหมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

17 หมู - 75,000 

อบต. 
90,000 

อบต. 
จํานวนหมูบานท่ีไดรับการ
สงเสริมเก่ียวกับการแปร
รูปผลิตผลการเกษตร 

สมาชิกในกลุมมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 ดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 2 สงเสริมศักยภาพการรวมกลุม การประกอบอาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับรายไดใหสูงข้ึน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

8 สงเสริมกลุมทอผาสายรุง  

หมูท่ี 13,16 

เพ่ือสงเสริมการรวมกลุม
ประกอบอาชีพเสริมใหมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

2 หมู - 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
จํานวนสมาชิกกลุมท่ีนํา
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในการ
ดํารงชีพ 

สมาชิกในกลุมมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

9 กอสรางตลาดกลางชุมชม  

 

เพ่ือใหมีแหลงจําหนาย และ
เปนตลาดกลางภายในชุมชน 

1  แหง - 180,000 

อบต. 
- ชุมชนมีตลาดกลางภายใน

ชุมชนอยางนอย 1 แหง 
สะดวกและเหมาะสมใน
การคาขายและใหบริการ
ชุมชน 

กองชาง 

10 เลี้ยงไกไขไอโอดีนใน
ครัวเรือน 

เพ่ือใหประชาชนไดมีไกไขเสริม
ไอโอดีนเลี้ยงไวในครัวเรือนของ
ตนไวรับประทานไข 

2 หมู/ป 
ม.1-17 

- 50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
จํานวนครัวเรือนท่ีไกไข
เสริมสารไอโอดีน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
สารไอโอดีนจากไขเสริม
ไอโอดีน 

สํานักปลัด 

11 สงเสริมกลุมอาชีพ 

วิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือสงเสริมการรวมกลุม
ประกอบอาชีพเสริมใหมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

17 หมู - - 260,000 

อบต. 
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนรอยละ 70 

สมาชิกในกลุมมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

12 สงเสริมอาชีพแกไขปญหา
ความยากจน 

เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1-17 100,000 

อบต 

100,000 

อบต 

100,000 

อบต. 
จํานวนหมูบานท่ีไดรับการ
สงเสริมอาชีพ 

ครัวเรือนท่ีไดรับการ
สงเสริมอาชีพมีรายได
เสริม 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 3 สงเสริม และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสผูยากไร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู
พิการ 

เพ่ือใหผูพิการไดรับ
สวัสดิการและเงินเบี้ยเลี้ยง
ยังชีพ 

กลุมผูพิการ 

276 คน 

2,640,000 

เงินอุดหนุน 

2,750,000 

เงินอุดหนุน 

2,800,000 

เงินอุดหนุน 

ระดับความสําเร็จของผู
พิการท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ
รอยละ 100 

ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสไดรับเบี้ย
ยังชีพเพ่ิมมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

2 สงเคราะหครอบครัวของ
ผูดอยโอกาสในสังคม 

เพ่ือใหผูดอยโอกาสไดรับ
การ 

กลุมผูพิการ, 

ผูดอยโอกาส 

100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
ระดับความสําเร็จของ
ผูดอยโอกาสไดรับการ
สงเคราะหรอยละ 50 

ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสไดรับเบี้ย
ยังชีพเพ่ิมมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

3 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหผู
ติดเชื้อเอดส 

เพ่ือใหผูติดเชื้อไดรับ
สวัสดิการและเงินเบี้ยเลี้ยง
ยังชีพ 

กลุมผูติดเชื้อ 

17 คน 

120,000 

อบต. 
120,000 

อบต. 
120,000 

อบต. 
จํานวนผูติดเชื้อ HIV ท่ี
ไดรับการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพ 

ผูติดเชื้อไดรับเบี้ยยัง
ชีพสามารถดํารงชีพอยู
ในสังคมอยางปกติสุข 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

4 สรางบานรวมแรงรวมใจ
ใหแกผูยากไรและมีรายได
นอย 

สรางมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง
ใหแกผูยากไร 

1 หลัง/ป - 100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
จํานวนบานท่ีสราง
ใหแกผูยากไร 

ผูยากไรมีท่ีอยูอาศัย 

ท่ีม่ันคงถาวร 

กองชาง 

5 ศูนยเรียนรูโรงเรียน
ผูสูงอายุ แกอยางสงา ชรา
อยางมีคุณภาพ 

เพ่ือใหผูสูงอายุไดใชเวลา
วางใหเปนประโยชนและมี
กิจกรรมรวมกัน 

ผูสูงอายุใน
เขตพ้ืนท่ี 

60,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
มีกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ
ในเขตพ้ืนท่ีรวมกลุม
ดําเนินกิจกรรมสัปดาห
ละ 1-2 ครั้ง 

ผูสูงอายุไดเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูตาม
ความชอบความถนัด
รวมกันมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 3 สงเสริม และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสผูยากไร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

6 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับ
สวัสดิการและเงินเบี้ยเลี้ยง
ยังชีพ 

ผูสูงอายุ 
1,479 คน 

15 ลาน 

เงินอุดหนุน 

15.1 ลาน 

เงินอุดหนุน 

15.2 ลาน 

เงินอุดหนุน 

ระดับความสําเร็จของผู
พิการท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ
รอยละ 100 

ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยัง
ชีพมีคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

7 ซอมแซมบานผูยากไรและ
ดอยโอกาส 

เพ่ือซอมแซมบานใหอยูใน
สภาพท่ีม่ังคงถาวรและ
ปลอดภัย 

3 หลัง - 50,000 

อบต. 
- จํานวนบานผูยากไร

และดอยโอกาสท่ีไดรับ
การซอมแซม 

ผูยากไรและดอย
โอกาสมีบานท่ีม่ังคง
ถาวรพักอาศัย 

กองชาง 

8 สนับสนุนกิจกรรมกลุมผู
พิการและผูดอยโอกาส 

ใหกลุมผูพิการและ
ผูดอยโอกาสใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

2  ครั้ง - 30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
จํานวนครั้งท่ีไดรับการ
สนับสนุนกลุมผูพิการ
และผูดอยโอกาส 

กลุมสตรี/ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสไดเขารวม
กิจกรรมรวมกันมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

9 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลจําปาโมง 

เพ่ือสมทบกองทุนในการ
ดูแลซ้ึงกันและกันบน
พ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร
ตอกัน 

1 กองทุน 50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
จํานวนสมาชิกกองทุน
มีไมนอยกวา 10 % 

ของจํานวนประชากร
ในพ้ืนท่ี 

เกิดความรักความเอ้ือ
อาทร ดูแลทุกขสุขซ่ึง
กันและกัน 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 4 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 ผลิตสื่อการเรียนการสอน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สงเสริมการศึกษาเด็กกอน
เกณฑ 

11 ศูนย 30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนการสอนท่ี
จัดทําข้ึนเอง 

ศูนยมีสื่อการเรียนการ
สอนเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

2 จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กไดรับการเลี้ยงดู
ใหเจริญเติบโตอยางสมวัย 

11 แหง 607,600 

อบต. 
590,000 

อบต. 
590,000 

อบต. 
รอยละของเด็กนักเรียน
ในศูนยฯ ท่ีไดรับอาหาร
เสริม (นม) = 100 

เด็กไดรับสารอาหารท่ี
ดี รางกายเจริญเติบโต 
สมบูรณแข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

3 กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานมวง, ขัวลอ 

เด็กมีสถานท่ีเรียนท่ี
เหมาะสม ปลอดภัย 

2 แหง 

 

- 2,200,000 

กรมสงเสริม 

2,200,000 

กรมสงเสริม 

จํานวนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีกอสราง 

มีศูนยใกลกับบานไดรับ
ความสะดวกยิ่งข้ึน 

กรม
สงเสริม/ 

กองชาง 

4 ปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  

เด็กเล็กมีสถานท่ีเรียนท่ี
เหมาะสมตอพัฒนาการ
ของเด็ก 

1 แหง 30,000 

อบต. 
ม.2 

100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
ศูนยฯ ท่ีไดรับการ
ปรับปรุงซอมแซม 

มีศูนยฯ ใกลกับบาน
ไดรับความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

5 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูท่ีจะ
นํามาปฏิบัติงาน 

26 คน 50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
บุคลากรไดพัฒนา
ศักยภาพ › 80% 

บุคคลากรนําความรูใน
การสอนเด็กนักเรียน 

กอง 
การศึกษา 

6 จัดหาเครื่องสนามเด็กเลน
ใหศูนยเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาทักษะเด็กกอน
เกณฑ 

11 ศูนย - - 300,000 

อบต. 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องเลนท่ีเหมาะสม 

เด็กกอนเกณฑมี
พัฒนาการท่ีดี 

กอง 

การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 4 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

7 จัดอาหารเสริม (นม) ให
เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. 

เพ่ือใหเด็กไดรับการเลี้ยงดู
ใหเจริญเติบโตอยางสมวัย 

9 แหง 1,164,800 

เงิน 

อุดหนุน 

1,200,000 

เงิน
อุดหนุน 

1,200,000 

เงิน
อุดหนุน 

รอยละของเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ. ท่ีไดรับอาหาร
เสริม (นม) = 100 

เด็กไดรับสารอาหารท่ีดี 
รางกายเจริญเติบโต 
สมบูรณแข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

8 อุดหนุนศูนยกีฬาตําบล
จําปาโมง 

เพ่ือใหศูนยกีฬา 1 ครั้ง 70,000 

อบต. 
70,000 

อบต. 
70,000 

อบต. 
จํานวนกิจกรรมท่ีศูนยกีฬา 
อบต. ดําเนินการดานกีฬา 

ปปช. ใชเวลาวางในการ
ออกกําลังกาย/เลนกีฬา 

กอง
การศึกษา 

9 ปรับภูมิทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือใหมีความสวยงาม 
เสริมสรางบรรยากาศการ
เรียน  

3 ศูนย 150,000 

อบต. 
(โนนสวาง) 

100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีภูมิทัศนสวยงาม รมรื่น 
เสริมสรางบรรยากาศ 

ศูนยมีความสวยงาม 
บรรยากาศรมรื่น นา
เรียน 

กอง 

การศึกษา 

10 อุดหนุนอาหารกลางวันให
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพ่ือใหเด็กไดรับการเลี้ยงดู
ใหเจริญเติบโตอยางสมวัย 

9 แหง 2,560,000 

เงินอุดหนุน 

2,500,000 

เงิน
อุดหนุน 

2,500,000 

เงิน
อุดหนุน 

จํานวนเด็ก ร.ร. สังกัด 
สพฐ. ท่ีไดรับสนับสนุน 

เด็กนักเรียนมีรางกาย
เติบโตอยางสมวัย 

กอง 

การศึกษา 

11 กอสรางลานกีฬาชุมชน 

 

เพ่ือใชเปนสถานท่ีออกกําลัง
กายในหมูบาน/ชุมชน 

3 แหง - 150,000 

อบจ. 
300,000 

อบต. 
จํานวนหมูบานท่ีไดรับการ
กอสรางลานกีฬาชุมชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง 

กองชาง 

12 สนับสนุนทุนการศึกษาแก
เด็กนักเรียน  

เพ่ือสงเสริม/สนับสนุนเด็ก
เรียนดีแตยากจน 

17 คน - 18,000 

อบต. 
18,000 

อบต. 
จํานวนเด็กนักเรียนท่ีไดรับ
ทุนการศึกษา 

เด็กนักเรียนไดรับการยก
ยอง เปนแบบอยางท่ีดีใน
สังคม 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 4 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

13 กอสรางสนามกีฬาชุมชน 

(หนองเหลาจา หมู 17) 
เพ่ือใหมีสนามแขงขันกีฬา
ระดับตําบลท่ีไดมาตรฐาน 

1  แหง - 800,000 

อบต. 
- มีสนามกลางท่ีได

มาตรฐาน 

มีสนามเพ่ือออกกําลัง
กายและแขงขันกีฬาท่ีมี
มาตรฐาน 

กองชาง 

14 สงเสริมกิจกรรมดาน
การศึกษา/จัด
นิทรรศการ 

เพ่ือประชาสัมพันธและสราง
ภาพพจนท่ีดีดานการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1 ครั้ง 30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
มีสื่อนวัตกรรมการ
เรียนรูแหลงเรียนรู
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
หลากหลาย 

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในเรื่องการศึกษา
ของเด็กกอนเกณฑ 

กอง
การศึกษา 

15 จัดหาอาหารกลางวันให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กไดรับการเลี้ยงดู
ใหเจริญเติบโตอยางสมวัย 

11 ศูนย 1,736,000 

เงินอุดหนุน 

1,736,000 

เงินอุดหนุน 

1,736,000 

เงินอุดหนุน 

รอยละของเด็กใน
ศูนยฯ มีอาหาร
กลางวัน = 100 

เด็กไดรับสารอาหารท่ีดี 
รางกายเจริญเติบโต 
สมบูรณ แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

16 กอสรางอาคารโรง
อาหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโนนสวาง 

เพ่ือใชเปนท่ีสําหรับใหเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั่ง
รับประทานอาหาร 

1 อาคาร 150,000 

อบต. 
- - ศูนยฯเด็กเล็กท่ี

เฉพาะสําหรับนั่ง
รับประทานอาหาร 

ศูนยพัฒนาเด็กมีโรง
อาหารสําหรับเด็กท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 

17 จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาต ิ

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาการของเด็ก 

1 ครั้ง 70,000 

อบต. 
70,000 

อบต. 
70,000 

อบต. 
ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจไมต่ํา
กวารอยละ 80 

เด็กไดรวมกิจกรรมอยาง
สนุกสนานพรอมท้ังไดรับ
ความรู 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 4 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

18 ปรับปรุงลานกีฬาภายใน
ชุมชน หมู 5 

เพ่ือใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย
ภายในชุมชน 

1  แหง - 35,000 

อบต. 
- ในชุมชนมีสถานสําหรับ

นันทนาการ/ออกกําลังกาย 

มีสถานท่ีออกกําลังกาย/

กิจกรรมนันทนาการ 

กองชาง 

19 อุดหนุนการจัดการแขงขัน
กีฬาลุมลําน้ําโมง 

เพ่ือเปนการเชื่อม
ความสัมพันธกันระหวาง
ตําบลของกลุมลุมลําน้ําโมง 

1 ครั้ง 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
จํานวนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. กลุมลุมน้ําโมงรวม
กิจกรรม 100 % 

มีความสัมพันธท่ีดี
ระหวางตําบล และการ
กีฬามีการพัฒนาท่ีดี 

ศูนยกีฬา 

ตําบล 

20 จัดหาอุปกรณกีฬา 

ศูนยกีฬาตําบล/หมูบาน 

ศูนยฯ /หมูบานมีอุปกรณกีฬา
ไวใหบริการกับผูประสงค
ฝกซอมและออกกําลังกาย 

1 ครั้ง/ป 100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
จํานวนหมูบานท่ีไดรับการ
สนับสนุนอุปกรณกีฬา 
100% 

ศูนยมีความพรอมในดาน
การฝกซอมและ
ใหบริการอุปกรณฝก 

กอง
การศึกษา 

21 จัดหาวัสดุการศึกษา /สื่อ
การเรียนการสอนใหศูนยฯ 
เด็กเล็ก 

สงเสริมการศึกษาเด็กกอน
เกณฑ 

11 ศูนย 100,000 

(อบต.) 
100,000 

(อบต.) 
100,000 

(อบต.) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการ
จัดสรรวัสดุการศึกษา  100 

% 

ศูนยฯ มีวัสดุการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็กกอนเกณฑ 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 5 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมท้ังปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร
การแพทย 

เพ่ือใชในการปองกันและแกไข
ปญหาโรคติดตอและไมติดตอใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

1 ครั้ง 100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
โรคติดตอและไมติดตอใน
พ้ืนท่ีไดรับการปองกันและ
แกไข 100% 

ไมมีระบาดของ
โรคติดตอหรือไมมีโรคไม
ติดตอเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

สํานักปลัด 

2 ปองกันโรคระบาด/ฉีดพน
สารเคมีกําจัดยุงลาย 

เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ
โรคตางๆ  
 

17 

หมูบาน 

250,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
จํานวนหมูบานท่ีไดทําการ
ฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงลาย 

ไมมีการระบาดของโรค
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

สํานักปลัด 

3 พัฒนางานดานสาธารณสุข
มูลฐาน 

เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุข
หมูบานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

17 

หมูบาน 

127,500 

อบต. 
127,500 

อบต. 
127,500 

อบต. 
จํานวนหมูบานท่ีไดรับการ
พัฒนางานดานสาธารณสุข 

ผลการดําเนินงานของ  
อสม.ท่ีมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

4 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
เอดส เพศ อนามัยเจริญ
พันธแกไขปญหาเดก็และ
เยาวชน+ผูใหญใจด ี

ใหรูจักวิธีปองกันและแกไข
ปญหาเรื่องการทองไมพรอม
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

เด็ก 

เยาวชน
ประชาชน

ท่ัวไป 

100,000 

อบต. 
- 50,000 

อบต. 
จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขา
รับการเสริมสรางทักษะรัอย
ละ 35 

สงเสริมและสนับสนุน
เครือขายการดําเนินงาน
ใหกวางข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

5 ฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงลาย ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 17 

หมูบาน 

100,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
ปริมาณสารเคมีกําจัดยุงลาย
ท่ีใชฉีดพนไดครบทุกหมูบาน 

ไมมีการระบาดของโรค
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

สํานักปลัด 

6 สงเสริมการออกกําลังกาย
(กลุมแอรโรบิค ม.4,6 

เพ่ือใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

 

บานละ 1 
กลุม 

- 25,000 

อบต. 
25,000 

อบต. 
จํานวนหมูบานท่ีไดรับ
สงเสริมกิจกรรมออกกําลัง
กาย 

ประชาชนมีสุขภาพดี
แข็งแรง 

สํานักปลัด 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 5 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมท้ังปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

7 ควบคุมปองกันโรคมะเร็งตับ
และทอน้ําดี 

คนหากลุมเสี่ยงโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

ปชช. 7 หมู 
อายุ 40 ปข้ึนไป 

35,000 

ก.ปสท. 
35,000 

ก.ปสท. 
35,000 

ก.ปสท. 
ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับ
การคัดกรองรอยละ 83 

กลุมเสี่ยงไดรับการคัด
กรองและไดรับการ
รักษาอยางทันทวงที 

รพ.สต. 
บ.มวง/
อบต. 

8 ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกดวยวิธี pap Smear 

และมะเร็งเตานม 

เพ่ือคัดหาและรักษาผูปวย
ใหไดมาตรฐาน 

กลุมสตรี 
อายุ 30-60 ป 

20,000 

ก.ปสท. 
20,000 

ก.ปสท. 
20,000 

ก.ปสท. 
จํานวนกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการตรวจและไดรับ
การรักษารอยละ 100 

ผูปวยไดรับการรักษา
อยางทันทวงทีตาม
มาตรฐาน 

รพ.สต.
บานมวง 

9 ดูแลรักษาผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง โรคหัวใจ และ
โรคติดตอในกระแสเลือด 

เพ่ือพัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยใหไดมาตรฐาน 

กลุมเสี่ยงในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

314 คน 

20,000 

กองทุนฯ 

18,000 

กองทุนฯ 

- จํานวนกลุมเสี่ยงและผูปวย
ไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง
รอยละ 100 

ผูปวยไดรับการดูแล
อยางตอเนื่องและ
ทันทวงที 

รพ.สต. 
บานมวง 

10 ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

7 หมู 25,000 

ก.ปสท. 
25,000 

ก.ปสท. 
25,000 

ก.ปสท. 
รอยละ 100 ของหมูบานมี
การใชนวัตกรรมในการ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

ไมมีผูเจ็บปวยดวยโรค
ไขเลือดออก 

รพ.สต. 
บ.มวง/
อบต. 

11 ปองกันภาวการณขาด
ไอโอดีน 

เพ่ือปองกันภาวการณขาด
สารไอโอดีนในประชาชน 

7 หมูบาน 15,000 

ก.ปสท. 
15,000 

ก.ปสท. 
15,000 

ก.ปสท. 
ประชาชนไมมีภาวะขาดสาร
ไอโอดีนรอยละ 100 

ประชาชนไมมีภาวะ
ขาดสารไอโอดีน 

รพ.สต. 
บ.มวง/ 

12 ดูแลผูสูงอาย ุพิการ และ
ผูปวยในชุมชน (ท่ีตองฟนฟู
สมรรถภาพ) 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุใหไดมาตรฐาน 

7 หมูบาน 

35 คน 

15,000 

ก.ปสท. 
15,000 

ก.ปสท. 
15,000 

ก.ปสท. 
จํานวนผูสูงอายุในเขต
รับผิดชอบไดรับการดูแล
รอยละ 100 

ผูสูงอายุไดรับการดูแล
ตามมาตรฐานอยาง
ตอเนื่อง 

รพ.สต. 
บ.มวง/
อบต. 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 5 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมท้ังปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

13 คนหาและพัฒนาระบบ
การดูแลผูปวยวัณโรค 

คนหาและพัฒนาระบบ
การดูแลผูปวยใหได
มาตรฐาน 

7 หมู 5,000 

ก.ปสท. 
5,000 

ก.ปสท. 
- รอยละของระบบการการ

คนหาและดูแลผูปวยวัณโรค 

= 100 

ผูปวยวัณโรคไดรับการ
รักษาอยางทันทวงที 
ถูกตอง ตามมาตรฐาน 

รพ.สต. 
บ.มวง/อบต. 

14 พัฒนาระบบการดูแล
รักษาผูปวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

พัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยเบาหวานและ
ความดันสูง 

กลุมเสี่ยง 314 
คน 

20,000 

ก.ปสท. 
15,000 

ก.ปสท. 
- กลุมเปาหมายรอยละ 95 ข้ึน

ไปไดรับการคัดกรอง กลุม
เสี่ยงรอยละ 100 มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ผูปวยไดรับการดูแล
อยางทันถวงทีตาม
มาตรฐาน 

รพ.สต. 
บ.มวง/อบต. 

15 สายใยรักแหงครอบครัว เพ่ือดูแลกลุมเปาหมาย
ใหไดมาตรฐาน 

7 หมูบาน 

เขตรับผิดชอบ 

15,000 

ก.ปสท. 
15,000 

ก.ปสท. 
15,000 

ก.ปสท. 
หญิงตั้งครรภและหลังคลอด
ไดรับการดูแลตามมาตรฐาน 
รอยละ 100 

กลุมเปาหมายไดรับการ
ดูแลอยางถูกตอง ตาม
มาตรฐาน 

รพ.สต. 
บ.มวง/อบต. 

16 พัฒนางานผูสูงอายุเพ่ือ
กาวสูตําบลตนแบบการ
ดูแลผูสูงอายุ 

เพ่ือสรางเครือขายในการ
ดูแลผูสูงอายุและผูพิการ 

7 หมูบาน 

174คน 

18,000 

ก.ปสท. 
- - รอยละของผูสูงอายุ ไดรับการ

ดูแลและพัฒนาทักษะทางกาย 
และใจ     

มีเครือขายในการดูแล
ผูสูงอายุท่ีจําเปนตอง
ไดรับการฟนฟู 

รพ.สต. 
บ.มวง 

17 แกไขปญหาสุขภาพชอง
ปากผูสูงอายุ 

เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการ
รักษาและแกไขปญหา
สุขภาพชองปาก 

ผูสูงอายุ 100 

คน 

25,000 

ก.ปสท. 
- - ผูผานการอบรมมีความ

เชี่ยวชาญตามหลักสูตรไมนอย
กวารอยละ 50 

แกนนําสุขภาพนําความรู
ท่ีไดรับไปถายทอดสู
ชุมชนของตน 

รพ.สต. 
โนนสวาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 5 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมท้ังปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

18 พัฒนาระบบดําเนินงาน
ปองกันการตั้งครรภไม
พึงประสงค 

เพ่ือปองกันการตั้งครรภ
กอนวัยอันควรหรือไมพึง
ประสงคในกลุมวัยรุน 

7 หมูบาน 10,000 

ก.ปสท. 
- - ระดับความสําเร็จของการ

ตั้งครรภกอนวัยอันควรหรือไม
พึงประสงค = 100 

ไมมีการตั้งครรภกอนวัย
อันควรโดยไมพึง
ประสงคในกลุมวัยรุน 

รพ.สต. 
บ.มวง/อบต. 

19 ตรวจหนอนพยาธิ เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็ง
ทอน้ําดี/พยาธิใบไมตับผู 

อายุ 40 ข้ึน
ไป 300 คน 

20,000 

ก.ปสท. 
20,000 

ก.ปสท. 
20,000 

ก.ปสท. 
ระดับความสําเร็จของกลุมเสี่ยง
ไดรับการคัดกรอง 85% 

กลุมเสี่ยงไดรับการคัด
กรอง และรักษา  

รพ.สต. 
โนนสวาง 

20 ตรวจคัดกรองมะเร็งเตา
นม 

เพ่ือใหผูท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติของเซลลไดรับการ
บําบัด 

กลุมเสี่ยง(ญ.) 
อายุ30-70 ป  
1,719 คน 

6,000 

ก.ปสท. 
6,000 

ก.ปสท. 
6,000 

ก.ปสท. 
ระดับความสําเร็จของกลุมเสี่ยง
สามารถตรวจเตานมไดดวย
ตนเอง 100 % 

การคัดกรองจะสามารถ
ใหการรักษาในระยะแรก
ไดทันถวงที 

รพ.สต. 
บ.โนนสวาง 

21 หวงใยผูสูงอายุ ใสใจ
สุขภาพ 

เพ่ือตรวจสุขภาพผูสูงอายุ
เบื้องตน และมีความรู
เก่ียวกับการปฏิบัติตน 

ผูสูงอายุ 
เขตพ้ืนท่ี 10 

หมูบาน 

26,550 

ก.ปสท. 
26,550 

ก.ปสท. 
26,550 

ก.ปสท. 
ระดับความสําเร็จของการคัด
กรองดานสุขภาพกายและจิต 

85% 

ผูสูงอายุไดรับการตรวจ
สุขภาพและมีความรูใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 

รพ.สต. 
โนนสวาง 

22 ครอบครัวสุขใจกลับบาน
ปลอดภัย ไมมีอุบัติเหตุ 

เพ่ือปลูกจิตสํานึกและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เก่ียวกับการปองกันเหตุ 

ประชาชน
ท่ัวไป 

10 หมูบาน 

20,000 

ก.ปสท. 
- - ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

มวลชนหันมาใหความ
สนใจในการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

รพ.สต. 
โนนสวาง 

23 สงเสริมพัฒนาการเด็ก
สมวัย 0-6 ป 

เพ่ือประเมินและกระตุน
พัฒนาการท่ีถูกตองสมวัย 

200 คน 20,800 

ก.ปสท. 
- - เด็กไดรับการตรวจประเมิน

พัฒนาการตามเกณฑอนามัย
รอยละ 100 

เด็กมีพัฒนาการ
ปกติ ตามเกณฑทุกขอ 
ในชวงเวลาท่ีกําหนด 

รพ.สต. 
โนนสวาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 5 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมท้ังปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

24 ชุมชนรวมใจปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคติดตอ 

ใหประชาชนตระหนักในการ
มีสวนรวมปองกันโรค
ไขเลือดออก 

แกนนํา
สุขภาพ  

10 หมูบาน 

27,200 

ก.ปสท. 
27,200 

ก.ปสท. 
27,200 

ก.ปสท. 
ระดับความสําเร็จของการ
ปวยดวยโรคไขเลือดออก
เปนศูนย 

ไมมีผูปวยหรือเสียชีวิต
จากสาเหตุโรค
ไขเลือดออก 

รพ.สต. 
โนนสวาง 

25 สงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยง
ไตวายเรื้อ 

เพ่ือคนหาผูปวยกลุมเสี่ยงใน
ชุมชน 

กลุมเสี่ยง 

180 ราย 

25,000 

ก.ปสท. 
- - รอยละของผูมีอายุ >35ป

ไดรับการคัดกรองตาม
มาตรฐาน = 100  

กลุมเปาหมายท่ีตรวจพบ
ไดรับการรักษาไดทันท่ี
ทุกคน 

รพ.สต. 
โนนสวาง 

26 ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

เพ่ือตรวจคัดกรองโรคให
ผูหญิงกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

หญิง อาย ุ30-

35 ป 

350 คน 

30,050 

ก.ปสท. 
30,050 

ก.ปสท. 
30,050 

ก.ปสท. 
สตรีกลุมเสี่ยงอายุ 30-60 ป 
ไดรับการตรวจ pap smear 

รอยละ 30 

การคัดกรองจะสามารถ
ใหการรักษาในระยะแรก
ไดทันถวงที 

รพ.สต. 
โนนสวาง 

27 พัฒนาระบบดูแลผูปวยท่ี
บาน (LTC) 

เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน
แกผูปวยท่ีชวยเหลือตนเอง
ไมได 

ผูปวยเตียง 
3  

และญาติ 90 
คน 

19,920 

ก.ปสท. 
19,920 

ก.ปสท. 
- ผูพิการ คนชรา และผูปวยท่ี

ตองฟนฟูไดรับการดูแลฟนฟู
อยางตอเนื่องไมนอยกวา
รอยละ 70 

มีเครือขายในการดูแล
กลุมผูพิการ คนชรา และ
ผูปวยท่ีตองฟนฟู 

รพ.สต. 
บ.มวง/

โนนสวาง 

28 สงเสริมสุขภาพมารดาและ
ทารกแบบบรูณาการ 

เพ่ือใหความรูเรื่องการ
สงเสริมสุขภาพแกหญิง
ตั้งครรภและหลังคลอด 

หญิง
ตั้งครรภและ
หลังคลอด 

17,050 

ก.ปสท. 
17,050 

ก.ปสท. 
17,050 

ก.ปสท. 
ระดับความสําเร็จของการ
เลี้ยงลูกดวยนมไมนอยกวา 
6 เดือน รอยละ 60 

หญิงตั้งครรภและหลัง
คลอดมีสุขภาพท่ีดี เลี้ยง
ลูกดวยนมแม 6 เดือน 

รพ.สต. 
โนนสวาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 ดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรกรรมและผลิตภัณฑการเกษตรใหมีคุณภาพสรางมูลคาเพ่ิม  ลดตนทุนการผลิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 กอสรางลาน คสล.ตาก
ผลผลิตทางการเกษตร  
ม.13,7,11 

ตากผลผลิตทางการเกษตรและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ของชุมชน 

3 แหง - 60,000 

อบต. 
60,000 

อบต. 
จาํนวนลาน คสล. ท่ีกอสราง ประชาชนมีท่ีตาก

ผลผลิตทางการเกษตร
หลังการเก็บเก่ียว 

กองชาง 

2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย  หมูท่ี 11 

ผันน้ําสงใหเกษตรกรท่ีตองการ
น้ําเพ่ือการเกษตรตามท่ีตองการ 

1 แหง - - 540,000 

อบต. 
จํานวนเครื่องสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตยท่ีติดตั้ง 

สงน้ําใหเกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

3 สงเสริมการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ 

เพ่ือการผลิตพืชผักท่ีมีความ
ปลอดภัยแกผูผลิตและผูบริโภค 

17 หมู 
 

- 30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการ
สงเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ 

ประชาชนนิยมบริโภค
พืชผักปลอดสารพิษ 

สํานักปลัด 

4 ฝกอบรมใหความรูเกษตร
อินทรียตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือใหความรูดานการเกษตรท่ี
เกิดประโยชนสูงสุด 

17 หมู  
1 ครั้ง 

20,000 

อบต. 
- 20,000 

อบต. 
จํานวนผูฝกอบรมดาน
การเกษตรของแตละหมูบาน 

เกษตรกรนําความรูไป
ปรับใชในการประกอบ
อาชีพ 

สํานักปลัด 

5 เจาะบอน้ําบาดาลเพ่ือ
การเกษตร  

เกษตรกรนําน้ําจากบอบาดาล
เพ่ือใชในการเกษตร 

17 หมู - 25,000 

อบต. 
25,000 

อบต. 
จํานวนเกษตรท่ีไดรับการขุด
เจาะน้ําเพ่ือการเกษตร 

มีน้ําแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

6 จัดตั้งกองทุนเพ่ือ
การเกษตรในหมูบาน  

เพ่ือเปนเงินทุนสําหรับสมาชิก
กองทุนกูยืมเพ่ือการเกษตร 

1 กองทุน 

ม. 16,10 

- - 80,000 

อบต. 
จํานวนสมาชิกกองทุนท่ีกูยืม
เงิน 

ชุมชนมีกองทุนเพ่ือ
การเกษตรในชุมชน 

สํานักปลัด 

7 อบรมถายทอดความรูแก
เกษตรกร 

เพ่ือใหไดรับความรูเก่ียวกับ
การเกษตรไปใช 

17 หมู - 75,000 

อบต. 
90,000 

อบต. 
จํานวนเกษตรกรท่ีเขาอบรม
ถายทอดความรู 

เกษตรกรนําความรูไป
ปรับใชในอาชีพ 

สํานักปลัด 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 ดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรกรรมและผลิตภัณฑการเกษตรใหมีคุณภาพสรางมูลคาเพ่ิม  ลดตนทุนการผลิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

8 อบรมผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพ/ปุยหมัก 

เพ่ือนําไปปรับใชในการ
ประกอบอาชีพดานการเกษตร 

1 ครั้ง 20,000 

อบต. 
- 30,000 

อบต. 
จํานวนเกษตรกรท่ีผลิตปุย
อินทรียใชในการเกษตร
ของตน 

เกษตรกรใชปุยอินทรีย
ในการเกษตรมากข้ึน
และดินมีสภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

9 สงเสริมศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือสงเสริมดานเกษตรกรรม
การพัฒนาผลิตผลใหแก
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

1 แหง 30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริม
และพัฒนาใหเกษตรกร 

เกษตรกรไดรับความรู
นําไปปรับใชใน
การเกษตร 

สํานักปลัด 

10 จัดหาเครื่องจักรกลเพ่ือ
การเกษตร ม.5,6, 1 

ใหบริการประชาชนเชาเพ่ือ
การเกษตร 

2 หมู - - 500,000 

อบต. 
จํานวนหมูบานท่ีไดรับ
เครื่องจักรกลเพ่ือ
การเกษตร 

ไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดเวลา 

สํานักปลัด 

11 ปองกันและกําจัดศัตรูพืช เพ่ือปองกันและกําจัดศัตรูพืช
แกเกษตรกร 

17 หมู - 
 

20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
จํานวนเกษตรกรท่ีปองกัน
และกําจัดวัชพืชท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

ระดับของผลิตผลดาน
การเกษตรเสียหาย
นอยลง 

สํานักปลัด 

12 จัดซ้ือเมล็ดพันธุพืช เพ่ือแจกจายใหประชาชนปลูก
ผักเสริมไอโอดีน 

1 ครั้ง _ 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
จํานวนครัวเรือนท่ีปลูกผัก
เสริมสารไอโอดีน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ประทานผักเสริมไอโอดัน 

สํานักปลัด 

13 กอสรางฉางเก็บผลผลิต
การเกษตร ม.2 

เพ่ือตากผลิตผลและเก็บผลิตผล
ทางการเกษตรของเกษตรกร 

1 หมู - - 125,000 

อบต. 
ชุมชนมียุงฉางเก็บผลิตผล
การเกษตรของชุมชน 

มียุงฉางเก็บผลผลิต
การเกษตร 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรับปรุงและซอมแซม ถนน สะพาน รอง/รางระบายน้ํา บล็อกคอนเวิรสและจัดทําและบังคับใชผังเมืองรวมในชุมชนท่ีเหมาะสม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 กอสรางรางระบายน้ํา 
หมูท่ี 3,5,8,16 
 

เพ่ือระบายน้ําท่ีทวมขัง
ภายในหมูบาน 

3 หมูบาน 660,000 

อบต. 
 

- 

 

- 

 

ขนาดและระยะทางของการ
กอสรางรางระบายน้ําท่ี
กอสราง 

ไมมีน้ําทวมขังภายใน
พ้ืนท่ีของหมูบาน/
ชุมชน 

กองชาง 

2 กอสรางถนน คสล. 
หมูท่ี  6, 7, 12, 13, 16 
 

เพ่ือลดฝุนละออง และ
การสัญจรท่ีสะดวก 

4 หมูบาน 790,000 

อบต. 
- - ขนาดและระยะทางของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 
ลดฝุนละอองและการ
คมนาคมสะดวก 

กองชาง 

3 ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร 

 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไดสะดวก ปลอดภัย 

17 หมูบาน 590,000 

 

100,000 

อบต. 
 

100,000 

อบต. 
 

ระยะทางของถนนลูกรังท่ี
ซอมแซม 

สัญจรไปมาสะดวกขน
ถายผลผลิตทางการ
เกษตรไดรวดเร็ว 

กองชาง 

4 ปรับปรุงซอมแซมราง
ระบายน้ํา  

เพ่ือไมใหมีน้ําเสียคางใน
รางสงกลิ่นเหม็นรบกวน 

.60.×10 ม. - 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
ไมมีน้ําเสียตกขางรางระบาย
น้ําสงกลิ่นเหม็นรบกวน 

ระบายน้ําไดดีไมมีน้ํา
น้ําตกขางสงกลิ่นเหม็น 

กองชาง 

5 กอสรางถนนคอนกรีต
จาก ม. 4 – ม. 5 

เพ่ือลดฝุนละอองและ
การคมนาคมท่ีสะดวก 

4x0.15x1,240 

เมตร 

- - 2,480,000 

อบต. 
ขนาดและความยาวของถนน 
คสล. ท่ีกอสราง 

ถนนไรฝุนละอองและ
การคมนาคมสะดวก 

กองชาง 

6 กอสรางถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร 

 

เพ่ือใหประชาชนสัญจร
ไดสะดวก ปลอดภัย 

4 x 1,000 

เมตร 

100,000 

อบต. 
ม.13 

300,000 

อบต. 
 

200,000 

อบต. 
 

ขนาดและระยะทางของถนน
ลูกรังท่ีกอสราง 

เกษตรกรไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
และขนผลติผล 

กองชาง 



 
 

-58- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรับปรุงและซอมแซม ถนน สะพาน รอง/รางระบายน้ํา บล็อกคอนเวิรสและจัดทําและบังคับใชผังเมืองรวมในชุมชนท่ีเหมาะสม 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

7 กอสรางสะพาน
ขามลําหวย  
 

 

เพ่ือขามฝงไปมาได
สะดวก และใชเวลา
เดินทางลดลง 

4 x 20 

เมตร 

- 5,220,000 

อบต. 
ม.4,13 

5,220,000 

อบต. 
ม.6,3 

ขนาดและความยาวตามแบบ
แปลน ไดมาตรฐาน สามารถรับ
น้ําหนักไดอยางนอย 12 ตัน 

การขนผลิตผลทางการเกษตร
และสัญจรไดสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

8 กอสรางสะพาน 
คสล.สันฝายน้ํา
ลน หมูท่ี 5 

 

เพ่ือการสัญจรขาม
ฝงไปมาไดสะดวกใช
เวลาเดินทางลดลง 

4 x 20 

เมตร 

- - 2,610,000 

อบต. 
ขนาดและความยาวตามแบบ
แปลน ไดมาตรฐาน สามารถรับ
น้ําหนักไดอยางนอย 15 ตัน 

การขนถายผลิตผลทางการ
เกษตรและสัญจรไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชาง 

9 กอสรางทอ
ระบายน้ําเหลีย่ม 

มีประตูเปด-ปด 

เพ่ือการระบายน้ํา
และสัญจรไดสะดวก 

150x150x3 

เมตร 

- 500,000 

อบต. 
ม.9,10,13 

2,250,000 

อบต. 

ม.3-7,14,-17 

จํานวนทอระบายน้ําเหลี่ยมท่ี
กอสราง 

ระบายน้ําไดความสะดวก
รวดเร็วและการคมนาคมท่ี
สะดวก 

กองชาง 

10 ซอมแซม
ถนนลาดยางจาก 
บ.ภูดินถึง บ.มวง 

เพ่ือใหมีสภาพท่ีดี
สามารถสัญจรได
สะดวกและปลอดภัย 

6 ม.x 23 

ก.ก 

 

- - 300,000 

อบจ. 
ความยาวของถนนลาดยางท่ี
ซอมแซม 

สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ 

อบจ. 

11 ปรับปรุงตอเติม
สะพานขามลํา
หวยงาว ม.6 

เพ่ือการสัญจรขาม
ฝงไปมาไดสะดวก
รวดเร็ว 

4 x 20 

เมตร 

- - 200,000 

อบต. 
สะพานท่ีปรับปรุงตอเติมได
ขนาดตามแบบแปลนและได
มาตรฐาน 

ขนผลิตผลการเกษตรและสัญจร
ไดสะดวก 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรับปรุงและซอมแซม ถนน สะพาน รอง/รางระบายน้ํา บล็อกคอนเวิรสและจัดทําและบังคับใชผังเมืองรวมในชุมชนท่ีเหมาะสม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

12 ซอมแซมถนนลาดยาง
บานกลางนอย-วังสวย  

ซอมแซมถนนใหใชสัญจรได
โดยสะดวกและปลอดภัย 

6x1,000 

เมตร 

- 3,600,000 

อบต. 
- ความยาวของถนนลาดยาง

ท่ีซอมแซม 

การสัญจรไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง/ 

อบจ. 
13 กอสรางถนนลาดยาง

ภายในหมูบาน  
การคมนาคมท่ีสะดวก 17 หมู - 200,000 

อบต. 
- จํานวนถนนลาดยางท่ี

กอสราง 
สัญจรไปมาสะดวก กองชาง 

14 กอสรางถนน คสล.ข้ึน
พุทธบาทภูผาแดง ม. 2 

เพ่ือลดฝุนละออง และการ
สัญจรท่ีสะดวก 

4x0.15x110  

เมตร 

- - 1,008,000 

อบต. 
ขนาดและระยะทางของ
ถนน คสล. ท่ีกอสราง 

ลดฝุนละอองและการ
คมนาคมสะดวก 

กองชาง 

15 กอสรางถนน คสล.จาก
วัดถํ้าจันทรคราส ม.2-

บ.นางาม 

เพ่ือลดฝุนละอองและการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

4x0.15 x 400  

เมตร 

- 7,360,000 

อบต. 
- ขนาดและระยะทางของ

ถนน คสล. ท่ีกอสราง 
ลดฝุนละอองและการ
คมนาคมสะดวก 

กองชาง 

16 กอสรางถนนลาดยาง 

บ.จําปาดง-ขาวสาร 

การคมนาคมท่ีสะดวก 3 x 4,000 

เมตร 

- 6,720,000 

อบจ. 
- ขนาดและระยะทางของ

ถนนลาดยางท่ีกอสราง 
สัญจรไปมาสะดวก อบจ./ 

กองชาง 
17 สรางถนนลาดยางจาก 

ม.9 – ม.10 

การคมนาคมท่ีสะดวก 4x 4,000 

เมตร 

- 4,800,000 

อบจ. 
- ขนาดและระยะทางของ

ถนนลาดยางท่ีกอสราง 
สัญจรไปมาสะดวก กองชาง 

18 กอสรางถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร ม. 11, 13 

เพ่ือใหเกษตรสัญจรไปมา
ขนถายผลผลิตทางการ
เกษตรไดสะดวก 

2 หมู 200,000 

อบต. 
 

- - ระยะทางการกอสรางถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร 

เกษตรกรสัญจรไป-มา
และขนถายผลผลิตได
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชาง 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรับปรุงและซอมแซม ถนน สะพาน รอง/รางระบายน้ํา บล็อกคอนเวิรสและจัดทําและบังคับใชผังเมืองรวมในชุมชนท่ีเหมาะสม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

19 

 

กอสรางถนนลาดยาง 
ม.7 ถึงถนนสายบาน
ผือ-นาคําไฮ 

การคมนาคมท่ีสะดวก 69 x4,000 

เมตร 

- - 4,800,000 

อบจ. 
ขนาดและระยะทางของ
ถนนลาดยางท่ีกอสราง 

สัญจรไปมาสะดวก อบจ., 
กองชาง 

20 กอสรางทางลาดยาง
จาก ม.14 ถึงถนนบาน
ขาวสาร 

เพ่ือการสัญจรไปมาสะดวก 6 × 4,000 

เมตร 

- - 4,800,000 

อบจ. 
ขนาดและระยะทางของ
ถนนลาดยางท่ีกอสราง 

สัญจรไปมาสะดวก อบจ.,  
กองชาง 

21 

 

กอสรางถนน คสล. 
ไปวัดดอยเทพนิมิตร 

เพ่ือลดฝุนละอองและการ
คมนาคมท่ีสะดวก 

4 x 1,000 

เมตร 

100,000 

อบต. 
- - ระยะทางและขนาดของ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ี
กอสราง 

ลดฝุนละอองและการ
คมนาคมสะดวก 

กองชาง 

22 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก  

เพ่ือใหถนนสภาพท่ี
สามารถสัญจรไปมาอยาง
สะดวกและปลอดภัยยิ่งข้ึน 

2 หมู 
 

410,000 

อบต. 
ม.4, 10 

- 500,000 

อบต. 
จํานวนเสนทางและหมูบาน
ท่ีไดรับการซอมแซมลาด
ยางท่ีชํารุด 

สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

23 

 

ซอมแซมถนน คสล. 
ภายในหมูบาน 

ซอมแซมถนนท่ีชํารุดเปน
หลุมใหใชสัญจรได
ปลอดภัย 

17 หมู - - 200,000 

อบต. 
จํานวนเสนทางและหมูบาน
ท่ีไดรับการซอมแซมถนน 
คสล. ท่ีชํารุด 

ไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 2 กอสราง พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบประปา แหลงน้ําอุปโภค-บริโภค ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 กอสรางหอถังระบบ
ประปา (เพ่ิม) 

 ม. 4,7,8,9  

เพ่ือใหประชาชนไดใช
น้ําประปาอุปโภคอยางท่ัวถึง
และเพียงพอ 

4 แหง 

 

600,000 

อบต. 
ม.4, 9 

- 600,000 

อบต. 
ม.7, 8 

จํานวนหอถังประปาท่ีกอสราง
และประชาชนในพ้ืนท่ีไดใช
น้ําประปาอยางท่ัวถึง 

ประชาชนไดใช
น้ําประปาอุปโภคอยาง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

กองชาง 

2 ซอมแซมระบบ
น้ําประปาหมูบาน  
 

เพ่ือใหการใหบริการ
น้ําประปาเพ่ืออุปโภคมี
ประสิทธิภาพ 

17 หมู 20,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
การใหบริการน้ําประปาเพ่ือ
อุปโภคมีประสิทธิภาพและ
ท่ัวถึง 

ประชาชนไดใช
น้ําประปาอุปโภคอยาง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

กองชาง 

3 ขยายเขตน้ําประปา  

 

เพ่ือใหประชาชนไดใช
น้ําประปาอุปโภคอยางท่ัวถึง 

17 หมู - 
 

50,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
ประชาชนท่ีไดใชน้ําประปาเพ่ือ
อุปโภค = 100 

ครัวเรือนมีน้ําประปา
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

กองชาง 

4 ขุดเจาะบอบาดาล/
กอสรางระบบประปา
หมูบานแหงใหม  

ติดตั้งระบบประปาใหมเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง 

2 แหง 

 

- 550,000  

อบต. 
ม.2,13 

- น้ําประปาท่ีใหบริการประชาชน
มีคุณภาพและปริมาณท่ี
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําประปา
อุปโภคอยางเพียงพอ
และท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

กองชาง 

5 

 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม
สะอาดเพ่ือชุมชน  

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําดื่มท่ี
สะอาด 

10 หมู - 

 

540,000 

ม.2,4-6 

900,000 

ม.10-13,17 

จํานวนเครื่องกรองน้ําดื่มท่ี
ติดตั้งในชุมชน 

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

6 กอสรางรั้วและเท
คอนกรีตรอบบริเวณหอ
ถังประปา ม.14 

เพ่ือความเปนสัดสวนและ
ปลอดภัย 

1 แหง - - 200,000 

อบต. 

บริเวณหอถังประปามีแนวเขต
ท่ีชัดเจน 

 

บริเวณการผลิต
น้ําประปาเปนสัดสวน
เกิดความปลอดภัย 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 2 กอสราง พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบประปา แหลงน้ําอุปโภค-บริโภค ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

7 จัดหาถังเก็บน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภค  

เพ่ือใหประชาชนมีภาชนะ
รองรับและกักเก็บน้ําอุปโภค
บริโภค 

17 หมู - - 150,000 

อบต. 
จํานวนครัวเรือนท่ีมี
ภาชนะรองรับและกักเก็บ
น้ําเพ่ืออุปโภครอยละ 50 

ประชาชนมีน้ําไวอุปโภค
บริโภคตลอดท้ังป 

กองชาง 

8 ปรับปรุงคุณภาพ
น้ําประปาบุงเขียง 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําประปา
ท่ีสะอาดมีคุณภาพตอการ
อุปโภคในชีวิตประจําวัน 

บุงเขียง 

หมูท่ี 9 

- 100,000 

อบต. 
- น้ําประปาท่ีใหบริการ

ประชาชน ใส สะอาดและ
มีคุณภาพ 

ประชาชนไดใช
น้ําประปาท่ีมีคุณภาพดี 

กองชาง 

9 ซอมแซมระบบเครื่อง
กรองน้ําดื่มสะอาด 

เพ่ือซอมบํารุงระบบเครื่อง
กรองดื่มสะอาดเพ่ือชุมชน 

4 แหง - 20,000 

อบต. 
- น้ําดื่มจากเครื่องกรองน้ํามี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 

เครื่องกรองน้ําดื่มไดรับ
การซอมบํารุงใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

กองชาง 

10 จัดหาวัสดุผลิต
น้ําประปา 

เพ่ือใชในการบริหารกิจการ
ประปาหมูบานท่ีรับผิดชอบ 

2 ครั้ง 300,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
ระบบประปาหมูบานมี
คุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัย 

การบริการน้ําประปา
หมูบานท่ีมีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 3 การบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวาง และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  

หมูท่ี  10, 11  
( บ.ลาน, บ.มวง) 

ขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน 

2 หมู 65,000 

อบต. 

 

- 

 

- 

 

จํานวนหมูบานท่ีขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา 

ราษฎรไดรับบริการ
ไฟฟาท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

กฟภ.บาน
ผือ/กอง
ชาง 

2 ขยายเขตเสียงตามสาย
หอกระจายขาวประจํา
หมูบาน  

เพ่ือกระจายขาวสารสู
ประชาชนอยางท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน 

3 หมู  - 50,000 

อบต. 
ม.2, 12 

25,000 

อบต.  
ม.7 

จํานวนครัวเรือนในชุมชนได
ยินเสียงประชาสัมพันธจาก
หอกระจายขาวรอยละ 100 

ราษฎรไดรับทราบ
ขาวสารจากหอกระจาย
ขาวอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

3 กอสรางรั้วรอบท่ี
สาธารณะ  
หมู. 1,5,14,12,9 

เพ่ือรักษาท่ีสาธารณะและ
เปนเขตแนวท่ีม่ันคง ปองกัน
การบุกรุก 

5  แหง 23,00,00 

อบต. 
ม.1 

- 300,000 

อบต. 
จํานวนท่ีสาธารณะท่ีได
กอสรางรั้วรอบเปนแนวเขต 

ท่ีสาธารณะประโยชน
ไมถูกบุกรุกแนวเขต 

กองชาง 

4 กอสรางอาคาร
สงเคราะหประจํา
หมูบาน ม.8 

เพ่ือใชประกอบกิจกรรม
ตางๆ ของหมูบาน 

1 หลัง - - 200,000 

อบต. 
ชุมชนมีอาคารใชประกอบ
กิจกรรมรวมกันท่ีเหมาะสม 

ความสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ 
ของหมูบาน 

กองชาง 

5 กอสรางหองสุขาท่ีเมรุ  

หมูท่ี 3,7,10,14,6 

เพ่ือใชเปนท่ีขับถายในการ
ประกอบพิธีกรรมฌาปนกิจ
ศพ 

5 หมู 
4 แหง 

- 55,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
จํานวนหองน้ําของแตละ
หมูบานท่ีกอสรางในบริเวณ
เมรุประกอบฌาปนกิจศพ 

ผูรวมงานฌาปนกิจศพ
มีหองสุขาในการ
ขับถายท่ีถูกสุขลักษณะ 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 3 การบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวาง และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

7 ตอเติมศาลาสวด
อภิธรรมศพ  

ม.6,8,7,14,15 

เพ่ือใชประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพของหมูบาน/ชุมชน 

4 แหง 

5 หมูบาน 

- 250,000 

อบต. 
ม.6,15 

500,000 

อบต. 
ม.8,14,7 

ชุมชนมีสถานท่ีประกอบพิธี
ฌาปนกิจท่ีเหมาะสมและ
ถูกสุขลักษณะ 

ความสะดวกในการ
ฌาปนกิจศพของ
ประชาชน 

กองชาง 

8 จัดซ้ือรถบรรทุกขนยาย
ศพบริการชุมชน 

เพ่ือใหบริการงานฌาปนกิจ
ศพแกชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 

1 คัน - - 700,000 

อบต. 
จํานวนรถยนตท่ีใหบริการ
ขนยายศพ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการจัดงาน
ฌาปนกิจศพ 

สํานักปลัด 

9 ปรับปรุงตอเติมศาลา
อเนกประสงค 
 หมูท่ี  7 

ใชเปนสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน 

1 แหง - - 100,000 

อบต. 
มีศาลาอเนกประสงคใช
ประกอบกิจกรรมรวมกัน
อยางนอย 1 แหง 

ไดรับความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมตางๆ
ของชุมชน 

กองชาง 

10 โซลาเซลลพลังงาน
ไฟฟาจากแสงอาทิตย 
 ม. 16,4,6,10,13, 

เพ่ือนําพลังแสงจากธรรมชาติ
มาใชใหเกิดประโยชน 

5 หมู -. 200,000 

อบต. 
300,000 

อบต. 
จํานวนชุมชนท่ีไดนํา
แสงอาทิตยมาผลิตไฟฟาใช
เองจากโซลาเซล 

ผลิตกระแสไฟฟาใชใน
การเกษตรและ
ชีวิตประจําวัน 

กองชาง 

11 กอสรางสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา พรอมทอ/รองสง
น้ํา หมู 14,9,5,2 

เพ่ือสูบน้ําใชเพ่ือการเกษตร
ใหเกิดประโยชนใน
การเกษตร 

3 แหง - 3,800,000 

อบต. 
3,800,000 

อบต. 
เกษตรกรไดใชท่ีดินทํา
การเกษตรใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

มีการปลูกพืชหมุนเวียน 
ใชท่ีดินใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

กองชาง 

12 เทคอนกรีตรอบเมรุ  

หมูท่ี 3,12,14 

เพ่ือความสะดวกในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ 

3 หมู - 100,000 

อบต. 
200,000 

อบต. 
ปริมาณของพ้ืนท่ีรอบเมรุท่ี
เทคอนกรีต 

ไดรับความสะดวกใน
การประกอบพิธี 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 3 การบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวาง และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

13 ขยายเขตไฟฟาสอง
สวาง ม.14 

  

เพ่ือใหแสงสวางในเวลา
กลางคืน 

1 หมู 100,000 

 

- - จํานวนจุดท่ีไดรับการติดตั้ง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
ในเวลากลางคืน 

กฟภ.บาน
ผือ/กอง
ชาง 

14 กอสรางเมรุ หมูท่ี 12 เพ่ือประกอบพิธีกรรม
ฌาปนกิจศพของหมูบาน 

1 แหง - - 450,000 

อบต. 
ชุมชนมีท่ีประกอบฌาปนกิจ
ศพท่ีถูกสุขลักษณะ 

มีสถานท่ีประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพท่ีได
มาตรฐาน 

กองชาง 

15 

 

กอสรางศูนย ศสมช.  
หมูท่ี 9 

เพ่ือใชประกอบกิจกรรม
ตางๆ ของศูนย ศสมช. 

1 หลัง - - 200,000 

อบต. 
กิจกรรมดานสาธารณสุขมี
อาคารใชสําหรับเปนศูนยฯท่ี
เหมาะใชประกอบกิจกรรม 

ความสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ 
ของศูนยฯ  

กองชาง 

17 

 

กอสรางศาลา
อเนกประสงค  

หมูท่ี 9,16 

เพ่ือใชประกอบกิจกรรม
ตางๆ ของหมูบาน 

2 อาคาร  - 150,000 

อบต. 
150,000 

อบต. 
ชุมชนมีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมตางๆ รวมกันของ
ชุมชน 

ความสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ 
ของหมูบาน 

กองชาง 

18 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
พลังงานแสงอาทิตย  

เพ่ือใหแสงสวางในเวลา
กลางคืน  

ม.1-17 

บานละ 2 จุด 

- 25,000 

อบต. 
25,000 

อบต. 
ชุมชนมีการใชพลังงาน
แสงอาทิตยใหเกิดประโยชน 

ประชาชนสัญจรไปมา
เวลากลางคืนไดสะดวก 

กองชาง 

19 กอสรางหลังคาลานกีฬา 

หมูท่ี 3 (เพ่ิม) 
เพ่ือกําบังแดด ฝน ขณะเลน
กีฬา ออกกําลังกาย 

8×9 ม. - 100,000 

อบต. 
- ลานกีฬาชุมชนสามารถใช

ออกกําลังไดท้ังฝนตกหรือ
แดดจา          

ประชาชนมีลานกีฬา
สําหรับออกกําลังกาย
ในรม 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 3 การบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวาง และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

20 จัดซ้ือปมน้ําหอยโขงใช
ในกิจการประปา 
(เครื่องสํารอง)  

เพ่ือเพ่ิมแรงดันระบบสง
น้ําประปาหมูบาน 

2 เครื่อง 

(ม.9,17) 
- - 28,000 

อบต. 
มีปมน้ําสํารองไวใชในกิจการ
ประปาเม่ือเกิดปมน้ําขัดของ 

ระบบสงน้ําประปา
สมํ่าเสมอและท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

21 

 

จัดซ้ือหลักปกแนวเขตท่ี
สาธารณะ 

ปกหลักแนวเขตท่ีสาธารณะ
ใหชัดเจนและปองกันการบุก
รุก 

1 ครั้ง 10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
ท่ีสาธารณะมีการปกหลักแสดง
แนวเขตท่ีชัดเจน 

ปองกันการบุกรุก 

ท่ีสาธารณะมีแนวเขตท่ี
ชัดเจนและไมมีปญหา
การบุกรุก 

กองชาง 

22 

 

ดําเนินการรางวัดแนว
เขตท่ีดินสาธารณะ 

เพ่ือออกหนังสือสําหรับท่ีดิน
รัฐ รักษาใหคงอยูเพ่ือ
ประโยชนของสวนรวม 

17 หมู 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
จํานวนแปลงท่ีดินสาธารณะท่ี
ทําการรางวัดแนวเขตแลวเสร็จ 

ลดขอพิพาทเรื่องแนว
เขตท่ีดิน หรือการลุกล้ํา
แนวเขตท่ีสาธารณะ 

กองชาง 

23 ติดตั้งเครื่องหยอด
เหรียญเครื่องกรองน้ํา
ดื่มสะอาดเพ่ือชุมชน 

เพ่ือติดตั้งเครื่องหยอด
เหรียญสําหรับใหบริการน้ํา
ดื่ม 

ม.14 15,000 - - จํานวนเครื่องหยอดเหรียญท่ี
ติดตั้งสําหรับเครื่องกรองน้ําดื่ม
ในหมูบาน 

มีรายรับจากการหยอด
เหรียญเพ่ือนําไปบริหาร
กันเองของหมูบาน 

กองชาง 

24 ตอเติมศาลาสวด
อภิธรรมศพ ม.2 

เพ่ือใชประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพของหมูบาน/ชุมชน 

1 หลัง - 100,000 

อบต. 

- ชุมชนมีศาลาใชในการประกอบ
พิธีสวดอภิธรรมศพท่ีเหมาะสม 

ไดรับความสะดวกใน
การฌาปนกิจศพ 

กองชาง 

25 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมติดตั้งไฟฟาสอง
วาง 

เพ่ือขยายเขตการใหบริการ
ไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งไฟ
สองสวาง 

หมูท่ี 15 100,000 

อบต. 
- - ระยะทางท่ีขยายเขตไฟฟาแรง

ต่ําและจํานวนจุดท่ีติดไฟสอง
สวาง 

บริเวณติดไฟกลางคืนมี
แสงสวางประชาชน
สัญจรไดสะดวก 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 4 กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 ลงทอระบายน้ําใน
หมูบาน/เพ่ือการเกษตร   

เพ่ือลดปญหาน้ําทวมขัง
พ้ืนท่ีหมูบาน/เกษตรกรรม
ระบายน้ําไดสะดวกข้ึน 

6 หมู - 60,000 

อบต. 
ม.1-6 

20,000 

อบต. 
ม.17,16 

จํานวนทอระบายน้ํา ระบายน้ําไดรวดเร็วน้ํา
ไมทวมขังพ้ืนท่ีหมูบาน/
ผลิตผลการเกษตร 

กองชาง 

2 วางทอ PVC สงน้ําเพ่ือ
การเกษตร  

เพ่ือสงน้ําใหเกษตรกรทํา
การเกษตร 

1x1,000x0.5  

เมตร 

_ 40,000 

อบต. 
ม.10,11 

40,000 

อบต. 
ม.16,1 

จํานวนทอ PVC  เกษตรกรไดรับน้ําทํา
การเกษตร 

กองชาง 

3 กอสรางคลองสงน้ําเพ่ือ
การเกษตร หมูท่ี 2,4,5, 
12, 17 

เพ่ือสงน้ําใหเกษตรกรใชทํา
การเกษตร 

1x1,000x0.5 

เมตร 

- 600,000 

อบต. 
ม.4,5,2 

200,000 

อบต. 
ม.12, 17 

จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับ
การสงน้ําโดยคลองสงน้ํา
เพ่ือการเกษตร 

มีน้ําทําการเกษตรอยาง
ท่ัวถึง ท่ังชวงปกดําและ
หลังเก็บเก่ียว 

กองชาง 

4 ลงทอ คสล.จากสะพาน
ถึงลําหวยงาว หมูท่ี 6 

เพ่ือใหสามารถระบายน้ําได
รวดเร็วมากข้ึน 

ทอขนาด 1 ม. 
จํานวน 100 

ทอ 

_ - 200,000 

อบต. 
จํานวนทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

แกไขปญหาน้ําทวมท่ี
การเกษตรของ
เกษตรกร 

กองชาง 

5 กอสรางฝายน้ําลน 

(พรอมประตูเปดปด) 
เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตร ในฤดูแลง 

4  แหง - 360,000 

อบต. 
ม.2,9,10 

1,080,000 

อบต. 
ม.14-16 

เกษตรกรรอบๆ โครงการ
มีน้ําเพ่ือการเกษตรชาง
หนาแหง 

กักเก็บน้ําไวให
เกษตรกรมีน้ําใชทํา
การเกษตรมากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

 ขุดลอกหวยภู หมูท่ี 4 

 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

10x100x3 

เมตร 

- 350,000 

อบต. 

- แหลงน้ําสามารถกักเก็บ
ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 4 กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

7 เสริมสันฝายหวยทราย
พรอมประตูเปดปด  ม.
2 

เพ่ือกักเก็บน้ําไดในปริมาณท่ี
มากข้ึนและมีประตูระบายน้ํา 

1 แหง - 100,000 

อบต. 
- ปริมาณการกักเก็บน้ําท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

สามารถเปดปดไดสะดวก 
และกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

8 

 

ซอมแซมประตูปดเปด
ฝายก้ันน้ําหวยแคน ม.
15 

เพ่ือซอมใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

1 หมู - - 100,000 

อบต. 
จํานวนฝายก้ันน้ําท่ีไดรับ
การซอมแซม 

สามารถเปดปดไดสะดวก 
และกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือ
การเกษตร 

กองชาง 

9 

 

วางทอระบายน้ํา หวย
ทรายไปหวยทรายหลง 

เพ่ือระบายน้ําทวมขังพ้ืนท่ี
ภายในหมูบาน 

1x5x0.5  

เมตร 

- - 40,000 

อบต. 
จํานวนทอระบายน้ํา ระบายน้ําไดรวดเร็วน้ําไม

ทวมขังผลิตผล
การเกษตรเสียหาย 

กองชาง 

10 

 

กอสรางฝายดินพรอม
ประตูเปดปดน้ํากุดแคน
ใหญ 

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชท่ังในชวงปก
ดําและหลังเก็บเก่ียวนาขาว 

1 แหง - - 100,000 

อบต. 
จํานวนฝายดินท่ีกอสราง สามาระกักเก็บน้ําไวให

เกษตรกรมีน้ําใชทํา
การเกษตรมากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

11 

 

กอสรางคลองระบายน้ํา 
คสล.หวยเฮ้ีย-รองกลาง 
ม.7 

เพ่ือระบายน้ําไปกักเก็บไวใชทํา
การการเกษตรหลังเก็บเก่ียวนา
ขาว 

1x1,000x 

0.5 ม. 
- - 200,000 

อบต. 
ขนาดและความยาวคลอง
ระบายน้ําท่ีกอสราง 

มีน้ําไวใหเกษตรกรใชทํา
การเกษตรหลังเก็บเก่ียว
นาขาวมากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

12 กําจัดวัชพืชกุดแอกและ 
กุดผึ่ง หมูที  7,14 

เพ่ือกําจัดวัชพืชใหเหลงน้ํา
สะอาด 

2 แหง - - 30,000 

อบต. 
ขนาดและพ้ืนท่ีท่ี
ดําเนินการกําจัดวัชพืช 

เกิดความสะดวกตอ
กิจกรรมเพ่ือการเกษตร 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 4 กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

13 

 

เสริมคันดินก้ันสองฝง
หวยโมง,หวยน้ําฟาให
สูงข้ึน ม. 1,11, 

เพ่ือกันน้ําท้ังสองฝงไมใหไหล
ลนออกมาทวมผลิตผล
การเกษตร 

5x500x3  

- 

200,000 

อบต. 
200,000 

อบต. 
คันดินสองฝงมีความสูงเพ่ิมข้ึนจาก
เดิม น้ําไมลนออกมาทวมผลิตผล
การเกษตร 

น้ําไมลนฝงมาทวมพ้ืนท่ี
การเกษตรและกักเก็บ
น้ําไดมากข้ึน 

กองชาง 

14 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ 

หนองทุงมน/กุดแคน 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเปนสถานท่ี
พักผอนของชุมชน 

2 แหง  - 50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
ท่ีสาธารณะของชุมชนไดรับการ
ปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือพักผอนและ
กิจกรรมนันทนาการ 

ประชาชนใชสวนหยอม
เพ่ือพักผอนและ
นันทนาการ 

กองชาง 

15 กอสรางฝายตนน้ําบนภู
ผาแดง หมูท่ี 2 

เพ่ือกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร 
และเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ 

1 แหง - - 200,000 

อบต. 
ตนน้ําลําหวยไดกอสรางฝายกัก
เก็บน้ํา 

สามารถกักเก็บน้ําไวให
เกษตรกรมีน้ําใชทํา
การเกษตรมากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

16 ลงทอสงน้ําจากลําหวย
โมงไปหนองทุงมนพรอม
ประตูเปด-ปด   

เพ่ือระบายน้ําจากหวยโมงมา
กักเก็บท่ีหนองทุงมน 

หมูท่ี 5 -  600,000 

อบต. 
แหลงน้ําของชุมชนมีน้ํากักเก็บไว
เพ่ืออุปโภคไดตลอดท่ังป 

หนองทุงมนมีปริมาณ
น้ํากักเก็บไวใชอุปโภค
ไดตลอดท่ังป 

กองชาง 

17 

 

ซอมแซมฝายน้ําลน 

 หมู 6,8,1,14 

เพ่ือเก็บน้ําไวใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง 

4 แหง - 400,000 

อบต. 
- จํานวนฝายน้ําลันท่ีไดรับการ

ซอมแซม 

มีน้ําเพียงทอท่ีจะใชทํา
การเกษตรใน 

กองชาง 

18 ขุดลอกหวยกุดเชือก  
หมูท่ี 8 

 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

10x100x

3 เมตร 

- 350,000 

อบต. 

- แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บได
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดใน
ปริมาณมากเพียงพอตอ
การเกษตรในฤดูแลง 

กองชาง 



 
 

-70- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 4 กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

19 

 

ขุดลอกหนองภูหนอง
โดน หมู 8 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

10x60x3 

เมตร 

- 350,000 

อบต. 

- แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ
ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

20 ขุดลอกสระเก็บน้ํา 
อบจ. หมูท่ี 2 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

20x30x3  

เมตร 

- 50,000 

อบจ. 
- แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ

น้ําไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

21 ขุดลอกรองเหี้ย, รอง
กลาง หมูท่ี 4,7,17 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

2 หมู 
 

- - 450,000 

อบต. 

แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ
ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

22 กอสราง/ซอมแซม,ตอ
เติมฝายก้ันน้ํา ม. 12 

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรในฤดูแลง 

1  แหง - 360,000 

อบต. 

- ปริมาณน้ําท่ีฝายสามารถกักเก็บ
ไดมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กักเก็บน้ําไวใหเกษตรกรใช
ทําการเกษตรมากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

23 ขุดลอกหนองหญาไซ 
หมูท่ี 11 

 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x600x3 

เมตร 

_ - 500,000 

อบต. 
แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ
ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดใน
ปริมาณมากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

24 ขุดลอกรองเสียว /  
หนองบานกลาง หมูท่ี 6 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

10x100x3  

เมตร 
- 200,000 

อบต. 
 แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ

ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กักเก็บน้ําไดปริมาณมากพอ
เพ่ือเกษตรกรรมในหนาแลง 

กองชาง 

25 ขุดลอกกุดพอออน, บุง
บักเอน หมูท่ี 15 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x100x3 

เมตร 

- - 300,000 

อบต. 

แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ
ไดมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 



 
 

-71- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 4 กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

26 ขุดลอกลําหวยน้ําลัด 
หมูท่ี 4 

เพ่ือใหกักเก็บน้ําไดใน
ปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x2,000

x3 เมตร 

- - 200,000 

อบต. 
แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ
ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

27 

 

เสริมคันคูดินกุดแกว
ใหสูงข้ึน หมูท่ี 16 

เพ่ือเสริมคันดินสองฝงให
สามารถกักเก็บน้ําไดมากข้ึน 

5x500x3 
_ - 100,000 

อบต. 
ความสูงท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม กัก
เก็บน้ําปริมาณมากยิ่งข้ึน 

คันดินมีความสูงและแข็งแกรง กัก
เก็บน้ําไดในปริมาณมากข้ึน 

กองชาง 

28 วางทอสงน้ําจากภูผา
แดงถึงบานนาอาง 

เพ่ือสงน้ําใหประชาชนเพ่ือ
การอุปโภค 

1x1,000x

0.5  เมตร 

- 70,000 

อบต. 
- ขนาดทอและระยะทางท่ีวางทอ

สงน้ํา 
ประชาชนบานนาอางมีแหลงน้ํา
ใชอุปโภคเพ่ิม  

กองชาง 

29 ซอมแซมฝายดินก้ัน
น้ําลําหวยโมง ม.4 

เพ่ือซอมใหสามารถก้ันน้ําไว
ใชเพ่ือการเกษตร 

1 แหง - 20,000 

อบต. 
- ปริมาณน้ําท่ีฝายดินสามารถกัก

เก็บน้ําได 
สามารถกักเก็บน้ําไวใหเกษตรกร
มีน้ําทําการเกษตรในฤดูแลง 

กองชาง 

30 เสริมคันดินสองฝงลํา
หวยงาว หมู 14 

เพ่ือก้ันน้ําไมใหไหลลน
ออกมาทวมผลิตผล
การเกษตร 

5x500x3 - - 100,000 

อบต. 
คันดินสองฝงลําหวยงาวมีความ
สูงเพ่ิมข้ัน น้ําไมลนออกมาทวม
พ้ืนท่ีการเกษตร 

แกปญหาน้ําลนฝงทวมผลผลิต
การเกษตร 

กองชาง 

31 ปรับปรุงภูมิทัศนปาชา
พรอมปลูกปา ม.10 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเปนสถานท่ี
พักผอนของชุมชน 

1 แหง  - 50,000 

อบต. 
- ขนาดพ้ืนท่ีท่ีปรับปรุงใหมีสภาพ

ท่ีดีข้ึน 

ประชาชนใชพักผอนและ
นันทนาการ 

กองชาง 

32 ขุดลอกบุงโงง หมูท่ี 5 เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x2,000

x3 เมตร 

- 100,000 

อบต. 
- แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ

ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดในปริมาณ
มากเพียงพอตอการเกษตรในฤดู
แลง 

กองชาง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 4 กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

33 

 

วางทอสงน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

ม.15, 17 

เพ่ือลดปญหาน้ําทวมขังพ้ืนท่ี
การเกษตรระบายน้ําได
สะดวกข้ึน 

2 หมู - 60,000 

อบต. 
- จํานวนหมูบานท่ีไดรับการวางทอ

สงน้ําเพ่ือการเกษตร 

ระบายน้ําไดรวดเร็วน้ํา
ไมทวมขังผลิตผล
การเกษตรเสียหาย 

กองชาง 

34 

 

ขุดลอกหนองบุงเบียก 

หมูท่ี 15 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x2,000x3 

เมตร 

- 100,000 

อบต. 
- แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ

ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดใน
ปริมาณมากเพียงพอตอ
การเกษตรในฤดูแลง 

กองชาง 

35 ขุดลอกแหลงน้ําหวย
ทราย  หมูท่ี 2 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x800x1  

เมตร 

200,000 

อบต. 
- _ แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ

ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

มีแหลงน้ําเพ่ือการ
การเกษตรในฤดูแลง 

กองชาง 

36 ขุดลอกหวยกุดแอก  

 หมูท่ี 7 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

10x500x3 

เมตร 

- 200,000 

อบต. 

- แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ
ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

37 ขุดลอกวังผือวังแคน หมู
ท่ี 15 บานมวง 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x1,000x3 

เมตร 

- - 200,000 

อบต. 
แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ
ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

38 ขุดลอกลําหวยคูณ หมูท่ี
17 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x1,000x3 

เมตร 

- 200,000 

อบต. 

- แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บ
ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

39 ลงทอระบายน้ําพรอม
บอพักหลังสํานักงาน  

ตอจากเดิม 

เพ่ือกอสรางทอระบายน้ํา
แบบใหมท่ีมีบอพักน้ํา 

1×40×1  

เมตร 

200,000 

อบต. 
- - ระยะความยาวของทอระบายน้ํา

ท่ีนําการรื้อออก 

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง
พ้ืนท่ีภายในหมูบาน 

กองชาง 



 
 

-73- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 4 กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

40 

 

ขุดลอกลําหวยกุดผึ่ง  
ม.14 

เพ่ือเปดทางระบายน้ําออก
แกไขปญหาน้ําทวม 

1x500x0.5 

เมตร 

- - 200,000 

อบต. 
แหลงกักเก็บน้ําสามารถกัก
เก็บไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

ระบายน้ําไดรวดเร็วน้ํา
ไมทวมขังผลิตผล
การเกษตรเสียหาย 

กองชาง 

41 

 

ขุดลอกลําหวยงาว  
หมูท่ี 6,12 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x500x3 

เมตร 

- - 300,000 

อบต. 

แหลงกักเก็บน้ําสามารถกัก
เก็บไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดใน
ปริมาณมากเพียงพอตอ
การเกษตรในฤดูแลง 

กองชาง 

42 ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา 
(หวย หนอง คลอง) 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x200x3 

เมตร 

- 400,000 

อบต. 
 

400,000 

อบต. 

 

แหลงกักเก็บน้ําสามารถกัก
เก็บไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดใน
ปริมาณมากเพียงพอตอ
การเกษตรในฤดูแลง 

กองชาง 

43 วางทอระบายน้ําจาก
หนองบานกลางไปลํา
หวยงาว ม.6 

เพ่ือใหสามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว น้ําไมทวมขังพ้ืนท่ี
การเกษตร 

1x50 เมตร - - 100,000 

อบต. 
ขนาดของทอท่ีวางและ
ระยะทางท่ีวางทอระบายน้ํา 

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

44 ขุดลอกคลองกุดแกว-

หนองโดน หมูท่ี 8 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําได
ในปริมาณท่ีมากข้ึน 

10x100x3  

เมตร 

- - 200,000 

อบต. 
แหลงกักเก็บน้ําสามารถกัก
เก็บไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กักเก็บน้ําไดมาก
เพียงพอตอการทํา
การเกษตรในหนาแลง 

กองชาง 



 
 

-74- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 4 กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

47 

 

ขุดลอกหวยลําสีดา  
หมูท่ี 8 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา
ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x2,000x

3 เมตร 

- - 100,000 

อบต. 

แหลงกักเก็บน้ําสามารถกัก
เก็บไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กักเก็บน้ําไดในปริมาณท่ี
มากข้ึน 

กองชาง 

48 

 

ขุดลอกคลองกุดเสือเตน  

หมูท่ี 10 บานลาน 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา
ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x2,000x

3 เมตร 

- 200,000 

อบต. 

- แหลงกักเก็บน้ําสามารถกัก
เก็บไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กักเก็บน้ําไดในปริมาณมาก
ข้ึน 

กองชาง 

49 ขุดคลองสงน้ําสายรอง
หรี ่หมูท่ี 14 

เพ่ือสงน้ําใหเกษตรกรใช
ทําการเกษตร 

12x2,000x

3 เมตร 

- - 100,000 

อบต. 
ขนาดความกวาง ยาว และลึก 
ของรองหรี่ท่ีทําการขุด 

เกษตรกรมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรชวงปกดําและ
หลังเก็บเก่ียว 

กองชาง 

48 

 

กอสรางอิฐบล็อกคลอง
สงน้ําขางหนองเหลาจา 
ม.17 

เพ่ือระบายน้ําออกแกไข
ปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ี
การเกษตรของเกษตรกร 

1x150x0.

90เมตร 

- - 100,000 

อบต. 
ขนาดของการกอสรางคลอง
สงน้ําตามท่ีกําหนด 

ระบายน้ําไดรวดเร็วน้ําไม
ทวมขังผลิตผลการเกษตร
เสียหาย 

กองชาง 

49 กอสรางฝายชะลอน้ํา  

(CHECK DAM) 

เพ่ือก้ันชะลอน้ําใหไหลชา
ลง 

20 จุด/ป - 30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
มีฝายชะลอน้ําบริเวณตนน้ํา
ปองกันการพังทลายของน้ํา
ดิน 

ดินชุมชื้น ปามีความอุดม
สมบูรณลดการชะลาง
พังทลายของดิน 

กองชาง 

50 ขุดลอกพรอมลงทอ
ระบายน้ํารองผักกาด
หญา ม.6 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา
ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

10x100x3  

เมตร 

- 200,000 

อบต. 
- จํานวนทอระบายน้ําและ

ระยะทางท่ีวางทอ 

กักเก็บน้ําไดในปริมาณมาก
เพียงพอตอการทํา
การเกษตรในหนาแลง 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 4 กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

51 

 

ขุดลอกลําหวยโมง
จาก ม.10-ม.5 

เพ่ือใหสามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว น้ําไมทวมขังพ้ืนท่ี
เกษตร 

20x5,000x3  
เมตร 

- - 5,000,000 

อบต. 
แหลงกักเก็บน้ําสามารถกัก
เก็บไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถระบายน้ําได
รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

52 ขุดลอกแหลงกักเก็บ
น้ํา หมูท่ี 1-17 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําไดใน
ปริมาณท่ีมากข้ึน 

เขตพ้ืนท่ี 

รับผิดชอบ 

- 3,000,000 

อบต. 
- แหลงกักเก็บน้ําสามารถกัก

เก็บไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กักเก็บน้ําไดมากเพียงพอ
ตอการทําการเกษตรใน
หนาแลง 

กองชาง 

53 

 

วางทอ คสล.จากฝาย
ภูผาแดงสงน้ําเพ่ือ
การเกษตร  

เพ่ือสงน้ําใหเกษตรกรทํา
การเกษตร 

ขนาดทอ 2 
นิ้วยาว 2,000  

เมตร 

- 50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
ขนาดของทอท่ีวางและ
ระยะทางท่ีวางทอสงน้ํา 

เกษตรกรมีน้ําเพียงพอ
ทําการเกษตรและไดผล
ผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 2 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะ แหลงท้ิงขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย และมลพิษตางๆ อยางถูกวิธ ี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 ปลูกปาชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ (วันตนไม
แหงชาต)ิ 

เพ่ือนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและแสดงความ
จงรักภักดี โดยการปลูกปา 

1  

ครั้ง/ป 
20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
จํานวนพ้ืนท่ีปาชุมชนและมี
อัตราการรอดตายไมนอยกวา
รอยละ 80 

ปาชุมชนมีสภาพอุดม
สมบูรณ 

สํานักปลัด 

2 สงเสริมกิจกรรมปลูกปา
ชุมชนรวมกับวนอุทานภู
ผาแดง ม.2   

เพ่ือใหประชาชนเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ
และฟนฟูปาไม และตนน้ํา 

1 ครั้ง/ป - 20,000 

อบต. 
- จํานวนประชาชนท่ีเขามามี

สวนรวมรอยละ 50 ของ
ประชาชนในหมูบาน 

ปาชุมชนมีสภาพอุดม
สมบูรณ 

สํานักปลัด 

3 สงเสริมและบริหาร
จัดการขยะแบบครบ
วงจร 

เพ่ือปลูกจิตสํานึกและใหความรู
กับประชาชนในเรื่องการคัด
แยกขยะกอนท้ิง 

หมูท่ี 1-17 - - 2,000,000 

อบต. 
ทองถ่ินรวมกับชุมชนมีการ
กําจัดขยะมูลฝอยอยางเปน
ระบบ ลดปริมาณขยะในพ้ืนท่ี 

การกําจัดขยะใน
ทองถ่ินไดถูก
สุขลักษณะ 

สํานักปลัด 

4 ฝกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครปองกันไฟ
ปาในพ้ืนท่ี 

ทบทวนกําลังพลดานปองกันไฟ
ปาในพ้ืนท่ี 

1 ครั้ง 20,000 

อบต. 
- 20,000 

อบต. 
ระดับความสําเร็จของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ควบคุมไฟปา 

สามารถควบคุมไฟปา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

5 สงเสริมกิจกรรมกลุม 
รสทป.พิทักษปา ม.2 

เพ่ืออนุรักษปาและตนน้ําใหมี
ความอุดมสมบูรณ 

1 ครั้ง - 20,000 

อบต. 
-  รอยละของหมูบานท่ีไดรับการ

สงเสริมกิจกรรมกลุม 

ปาสาธารณ/ปาชุมชนมี
สภาพอุดมสมบูรณ
ตลอดท้ังป 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 2 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะ แหลงท้ิงขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย และมลพิษตางๆ อยางถูกวิธ ี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

6 จัดหาถังขยะ  ใหมีถังขยะท่ีถูกสําหรับท้ิงขยะท่ี
สุขลักษณะ 

17  

หมูบาน 

500,000 

อบต. 
- - จํานวนครัวเรือนท่ีมีการ

กําจัดขยะอยางถูก
สุขอนามัย รอยละ 75 

การกําจัดขยะใน
ทองถ่ินไดถูก
สุขลักษณะ 

สํานักปลัด 

7 จัดหาท่ีท้ิงขยะมูลฝอย 

 

ใหมีสถานท่ีท้ิงขยะท่ีถูก 

สุขลักษณะ 

17 หมู - 100,000 

อบต./ ม.4 

ม.7,8,12,17 

120,000 

อบต. 
ชุมชนมีท่ีท้ิงขยะรวมของ
ชุมชนท่ีเหมาะสม ถูก
สุขลักษณะ 

ชุมชนมีท่ีท้ิงขยะท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 

8 อนุรักษปาไมและแหลง
น้ํา/ปรับปรุงภูมิทัศน
สองฝงถนน 

 

เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหคนใน
ชุมชนเห็นความสําคัญของปา
และตนน้ํา  

2 ครั้ง/ป 60,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
ระดับความสําเร็จของการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม = 75 

แหลงปาและแหลงน้ํา 
มีความอุดมสมบูรณ
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

9 เสริมสรางการมีสวน
รวมของชุมชนในการ
อนุรักษพ้ืนฟูทรัพยากร
ปาไม 

เพ่ืออนุรักษและฟนฟูปาไมโดย
สรางการมีสวนรวมของชุมชน 

1 ครั้ง/ป - 300,000 

อบต. 
300,000 

อบต. 
ระดับความสําเร็จของการ
อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา
ปาไม = 75 

ชุมชนไดรวมคุมครอง
และฟนฟูอนุรักษปาไม
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและไม
ใชสอยมีมากข้ึน 

สํานักปลัด 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 2, 5 ดานการสงเสริมการทองเท่ียวฯ, การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาแหลงทองเท่ียว ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางท่ี 1 สงเสริมใหประชาชน องคกร เครือขาย อนุรักษ ฟนฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน และทะนุบํารุงศาสนา พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี
งามของทองถ่ิน 

1 ครั้ง 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
จํานวนหมูบานท่ีไดเรยีนรูดาน
วัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถ่ิน ไม
นอยกวา 80 % 

วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาน
สืบตอไปยังเยาวชนรุนตอๆ 
ไป 

กอง
การศึกษา  

2 ปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียว
เชิงอนุรักษพุทธบาทภูผา
แดง ม.2 

เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวของตําบล 1 แหง - 600,000 

อบต./อบจ 

3,000,000 

อบต./อบจ. 
สถานท่ีโดดเดนในพ้ืนท่ีไดรับการ
ปรับปรุงใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว 
1 แหง 

มีนักทองเท่ียวใชบริการทํา
ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

3 สงเสริมการเรียนรูภมูิ
ปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือสืบคนและสืบทอดภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

17 หมู - 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
จํานวนทะเบียนภมูิปญญา
ทองถ่ิน 17 หมูบาน 

ภูมิปญญาทองถ่ินมีการสืบ
ทอดและเรียนรูสืบตอไป 

กอง
การศึกษา  

4 สนับสนุนสงเสริมดนตรี
พ้ืนบาน (โปงลาง) 

รักษาไวซึ่งศิลปะพ้ืนบานของทองถ่ิน 1 วง - - 50,000 

อบต. 
จํานวนกิจกรรมศิลปะพ้ืนท่ีไดรับ
การสงเสริมสนับสนุน 

ศิลปะพ้ืนบานไดรบัการสืบ
ทอดตอสูเยาวชน 

สํานักปลดั 

5 ประเพณีผูกเสี่ยว สงเสริมความรัก ความสามัคคี ลด
การทะเลาะวิวามในกลุมวัยรุน 

1 ครั้ง/ป - 15,000 

อบต. 
15,000 

อบต. 
มีกิจกรรมสงเสรมิความรัก
สามัคคีในพ้ืนท่ีอยางนอย 1
กิจกรรมในปงบประมาณ 

ปญหาการทะเลาะวิวาทใน
กลุมวัยรุนลดลง 

กอง
การศึกษา  

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลจําปาโมง 

เพ่ือดําเนินการสงเสริม และอนุรักษ
วัฒนธรรมท่ีดี                               
งาม 

1  ครั้ง/ป 45,000 

อบต. 
45,000 

อบต. 
45,000 

อบต. 
จํานวนกิจกรรมของสภา
วัฒนธรรม 

อนุรักษ และสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ินใหคงอยู 

สภา
วัฒนธรรม 

ตําบล 

 

 



 
 

-79- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 2, 5 ดานการสงเสริมการทองเท่ียวฯ, การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาแหลงทองเท่ียว ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางท่ี 1 สงเสริมใหประชาชน องคกร เครือขาย อนุรักษ ฟนฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน และทะนุบํารุงศาสนา พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

7 จัดพิธีสูขวัญบานสู
ขวัญเมือง 
และพิธีเลี้ยงปูตา  

เพ่ืออนุรักษประเพณีทองถ่ิน/
ชุมชนใหสืบทอดตอไป 

17  หมู 70,000 

อบต. 
70,000 

อบต. 
70,000 

อบต. 
จํานวนหมูบานท่ีไดรับการ
สนับสนุนงานประเพณี 

มีการสืบทอดประเพณี
ไปสูรุนลูกรุนหลาน 

กอง
การศึกษา 

8 งานไทยพวนชวนเท่ียวภู
พระบาท 

เพ่ืออุดหนุนการสงเสริมการ
ทองเท่ียวของอุทยานภูพระบาท 

1 ครั้ง 20,000 

อบต. 
- - ทองถ่ินไดรวมมือกันให

ความสําคัญและรักษา
อุทยาน 

ชาวบานผือไดรวมแสดง
ความภาคภูมิใจในแหลง
โบราณสถาน 

สภา
วัฒนธรรม 

อําเภอ 

9 งานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจําป 

เพ่ืออนุรักษประเพณีไทยใหสืบ
ทอดตอไป 

1 ครั้ง 240,000 

อบต. 
240,000 

อบต. 
240,000 

อบต. 
ระดับความสําเร็จของ
จํานวนหมูบานในพ้ืนท่ีเขา
รวมรอยละ 100  

มีการสืบทอดประเพณีไป
ถึงรุนลูกรุนหลาน                                                                                                         

กอง
การศึกษา  

10 สืบสานประเพณี
สงกรานตวันผูสูงอายุ  

เพ่ืออนุรักษประเพณีสงกรานต
และวันข้ึนปใหมของไทย 

1 ครั้ง/ป 120,000 

อบต. 
120,000 

อบต. 
120,000 

อบต. 
ชุมชนมีการอนุรักษประเพณี
ท่ีดีงาม 

สืบทอดประเพณี
การละเลนรดน้ําดําหัว
ตามแบบประเพณีท่ีดีงาม 

กอง
การศึกษา  

11 สนับสนุนสงเสริม
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

เพ่ือใหประชาชนปฏิบัติตนตาม
หลักพระพุทธศาสนา 

1 ครั้ง/ป 80,000 

อบต. 
- 50,000 

อบต. 
จํานวนศาสนิกชนท่ีรวมงาน
ปริวาสกรรม 13 วัน ไมนอย
กวา 200 คน/วัน 

ประชาชนประพฤติตน
เปนคนดีของสังคมและ
ชุมชน 

กอง
การศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายแรงดวนของรัฐ 

แนวทางท่ี 1 พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกร ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการ และปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลจําปาโมง 

สมทบเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล (กปสต.) 

1 ครั้ง 190,000 

อบต. 
190,000 

อบต. 
190,000 

อบต. 
องคกรสมทบเงินกองทุน สปสช. 
เปนไปตามหลักเกณฑและระเบียบ
ท่ีกําหนด 

การบริหารงานกองทุนเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 จัดงานวันแมแหงชาติ 
ประจําป 2560 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและเฉลมิ
พระเกียรติ พระราชินีฯ 

1 ครั้ง 50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
จํานวนของหนวยงาน กลุม
องคการ เครือขาย และประชาชน
ผูเขารวมกิจกรรม 

ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคญัตอสถาบันชาติ 
ศาสน กษัตรยิ 

สํานักปลดั 

3 จัดซื้อครภุัณฑ สนง. 
- ตูเอกสารบานกระจก 

- ตูล็อกเกอร 
- โตะสําหรับทํางาน 

- เกาอ้ีทํางาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานและใหบริการ
ประชาชนไดอยางมคีุณภาพ 

 

3 ตู 
1 ตู 
1 ตัว 

1 ตัว 

 

15,000 

5,000 

5,000 

3,500 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

การปฏิบัติงานมีความคลองตัว 
ประชาชนท่ีรับบริการมีความพึง
พอใจรอยละ 80 

มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานทุกดาน 

สํานักปลดั 

4 จัดงานวันพอแหงชาติ
ประจําป 2560 

เพ่ือการแสดงความจงรักภักดีและ
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.
9 

1 ครั้ง 
ตอป 

50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
จํานวนของหนวยงาน กลุม
องคการ เครือขาย และประชาชน
ผูเขารวมกิจกรรม 

ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคญัตอสถาบันชาติ 
ศาสน กษัตรยิ 

สํานักปลดั 

6 จัดการแขงขันกีฬา ทองถ่ิน
สัมพันธตานยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย สราง
ความสัมพันธท่ีดรีะหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

1  ครั้ง/ป 400,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
อปท.มีกิจกรรมนันทนาการ
เสรมิสรางความสามัคคีในหมูคณะ
ระหวางหนวยงาน 

บริหารจดัการความรวมมือท่ี
ดีในการประสานงานของ 
อปท. 

ศูนยกีฬา 
ตําบล 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายแรงดวนของรัฐ 

แนวทางท่ี 1 พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกร ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการ และปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

7 กอสรางอาคาร
อเนกประสงค 

เพ่ือเปนสถานท่ีสวนกลางในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ของ อบต. และ
ของชุมชน 

ขนาด 

15×28 ม. 
2,400,000 - - ขนาดของอาคารอเนกประสงคท่ี

กอสราง 
มอีาคารสําหรับจัดกิจกรรม
ตางๆ อยางเพียง 

กองชาง 

8 จัดทําปายบอกทาง, 
เสนทางอาคารสถานท่ี 

เพ่ือใหมีเสนบอกทิศทางเดิน  ปาย
บอกทางอาคารและสถานท่ี 

3 จุด - 20,000 

อบต. 
- มีจํานวนปายบอกทางหรือสวน

งานไมนอยกวา รอยละ 50 

ผูมาตดิตอราชการไดทราบ
เสนทางท่ีจะตดิตอราชการได
เร็วข้ึน 

กองชาง 

9 อุดหนุนงานประจําปทุงศรี
เมืองอุดรธานี- ผาหมื่ขิด 
ประจําป 60 

เพ่ืออุดหนุนการจดังานประจําปทุง
ศรีเมืองอุดรธานี  

1 ครั้ง 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
จํานวนครั้งท่ีอุดหนุนการจดังาน
ประจําปทุงศรเีมืองอุดรธานี 

งานทุงศรีเมืองไดรบัความ
สนใจ เปนท่ีรูจัดของประชาชน
ท่ัวไป 

ฝาย
ปกครอง
บานผือ 

10 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการบานเมืองท่ีดี
ภายในองคกร 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณศูนยขอมูล
ขาวสาร (อบต.หายโศก) 

1 ครั้ง 20,000 

อบต. 
- - ประชาชนผูมาติดตอราชการได

ทราบเสนทางท่ีจะติดตอราชการ
ไดเร็วข้ึน 

ไดรับการประสานและ
อํานวยการเก่ียวกับขอมลู
ขาวสารของราชการ 

สํานักปลัด 

11 อุดหนุนศูนยเฉลิมพระ
เกียรติ อําเภอบานผือ 

เพ่ืออุดหนุนการชวยเหลือผูปวยโรค
เอดสและผูติดเช้ือ H.I.V. 

1 ครั้ง 10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
จํานวนครั้งท่ีสนับสนุนศูนยเฉลิม
พระเกียรติ อ.บานผือ 

การอยูรวมกันอยางอบอุนและ
เมตาธรรมตอกัน 

อําเภอ 

บานผือ 

12 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
หลังเกา 
 

เพ่ือใชสําหรับเปนหองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

1 แหง 250,000 

อบต. 
- - มีการใชอาคารสํานักงานท่ีมีให

เกิดประโยชนสูงสุดทุกอาคาร 
มีหองประชุมสภา อบต. 
เฉพาะไมตองเคลื่อนยายโตะ
บอยครั้ง 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายแรงดวนของรัฐ 

แนวทางท่ี 1 พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกร ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการ และปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

13 จัดซื้อครภุัณฑเครื่องสาํรอง
ไฟฟา 

เพ่ือใชในการสํารองไฟเครื่อง
คอมพิวเตอรกรณไีฟฟาดับ 

5 เครื่อง 16,000 

อบต. 
- - มีระบบปองกันสญัญาณรบกวนทาง

ไฟฟาท่ีไมทําใหเกิดความเสียหายตอ
ขอมูลและอุปกรณ 

มีเครื่องสํารองไฟฟากรณี
ไฟฟาดับ ไฟกระพริบ หรือ
ไฟตก 

กองคลัง 

14 สนับสนุนกิจกรรมเหลา
กาชาดอําเภอบานผือ 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการบรจิาค
โลหิตของเหลากาชาดอําเภอบาน
ผือ 

1 ครั้ง 10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
จํานวนครั้งท่ีสนับสนุนกิจกรรมการ
บริจาคโลหิตของเหลากาชาดอําเภอ
บานผือ 

เหลากาชาดมีโลหิตสํารอง
ไวเพ่ือชวยเหลือผูปวย
อยางเพียงพอ 

กองคลัง 

15 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ  อบต. 

เพ่ือประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

12 ครั้ง 120,000 

อบต. 
120,000 

อบต. 
120,000 

อบต. 
องคกรมีระบบการใหบริการ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

มคีวามสะดวกรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

16 กอสรางรั้ว สนง. อบต. 
(เพ่ิม) 

เพ่ือก้ันแนวเขตแดนและรักษา
ความปลอดภัยในทรัพยสินของ
ราชการ 

3×165×2 

เมตร 
300,000 

อบต. 
- - พ้ืนท่ีของสํานักงานมีรั่วลอมรอบท่ี

ชัดเจน 

สํานักงานมีแนวเขตท่ี
ชัดเจน ทรัพยสินมีความ
ปลอดภัย 

กองชาง 

17 จัดประชุมประชาคมหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

1-2 ครั้ง 
ตอป 

30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
30,000 

อบต. 
จํานวนผูเขารวมประชาคมสดัสวน
ระดับหมูบานและตําบลไมนอยกวา
รอยละ 80  

ประชาชนใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมพัฒนา
ทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

18 อุดหนุนการดําเนินงาน
กิจกรรมกาชาดจังหวัด
อุดรธานี 

เพ่ือสนับสนุนการจัดงานชาวอุดร
รวมนํ้าใจชวยกาชาด 

1 ครั้ง 10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
จํานวนครั้งท่ีสนับสนุนการจดังาน
ชาวอุดรรวมนํ้าใจชวยกาชาด 

สามารถจัดหารายไดเปน
กองทุนเพ่ือใชในกิจการ
สาธารณะกุศล 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายแรงดวนของรัฐ 

แนวทางท่ี 1 พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกร ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการ และปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

19 ปรับปรุงอาคารเก็บพัสด ุ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการใชเก็บพัสดุของ
สํานักงาน 

1 ครั้ง 150,000 

อบต. 
- - พัสดุของสํานักงานมีท่ีเก็บรักษา

ท่ีเปนสัดสวนมีระเบียบ 

มีความสะดวกตอการตรวจ
นับและใหบริการแก
ประชาชน 

สํานักปลัด 

20 ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

เพ่ือสรางภมูิคุมกันยาเสพตดิในกลุม
ผูเสพและกลุมเสี่ยง 

1 ครั้ง 50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
50,000 

อบต. 
สามารถปรับเปลี่ยนเด็กและ
เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง 

ปญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี
ลดลง 

สํานักปลัด 

21 ปกปองสถาบันสําคญัของ
ชาติ 

เพ่ืออุดหนุนอําเภอในการสรางความ
รักความสามัคคีในสังคม 

1 ครั้ง 10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
10,000 

อบต. 
มีการรณรงคสรางจติสํานึกและ
คานิยมโดยชุมชนและมวลชน
สัมพันธ  

ประชาชนทุกหมูเหลารําลึก
และจงรักภักดีตอสถาบัน
สําคัญเปนท่ีสุด 

สํานักปลัด 

22 จัดทําปายประชาสัมพันธ
ขาวสารของราชการ 

เพ่ือติดประกาศประชาสัมพันธ
ขาวสารของราชการใหประชาชนได
ทราบ 

1.2×2.4 ม
17 ปาย 

85,000 

อบต. 
- - มีบอรดประชาสมัพันธของ 

อปท.ตามหมูบานอยางนอย 
หมูบานละ 1 จุด 

ประชาชนไดรับรูขอมลู
ขาวสารท่ีสาํคัญของ
หนวยงานราชการ 

กองชาง 

23 เลือกตั้งสมาชิกทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือเปนคาใชจายตางๆ ในการ
ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

1 ครั้ง 400,000 

อบต. 
- - ผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ีไปใช

สิทธ์ิเลือกตั้งไมนอยกวา รอยละ 
75  

ประชาชนในพ้ืนท่ีตระหนัก
ในการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

24 กอสรางประตูเขาออก 
สนง. อบต.จําปาโมง 

เพ่ือสรางประตสูําหรับเขา-ออก 

ของสํานักงาน อบต. 
ยาว 8 ม. 
สูง 2 ม. 

200,000 

อบต. 
- - ขนาดของประตูเขาออกของ

สํานักงาน อบต. 
ประตเูขา-ออก สนง.มีสภาพ
ดีเปนระเบียบ สวยงานและมี
มาตรฐาน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายแรงดวนของรัฐ 

แนวทางท่ี 1 พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกร ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการ และปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 

25 อุดหนุนงานรัฐพิธี ราช
พิธี และประเพณีตางๆ  

เพ่ืออุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี 
ราชพิธี และประเพณีตางๆ 
ของอําเภอบานผือ 

1 ครั้ง 5,000 

อบต. 
5,000 

อบต. 
5,000 

อบต. 
จํานวนงานรัฐพิธี ราชพิธี 
และประเพณีตางๆ ท่ีให
งบประมาณอุดหนุน 

มีหนวยงาน องคกร และ
ประชาชนใหความสําคัญ
และรวมงานกับอําเภอ 

สํานักปลัด/ 

อ.บานผือ 

 

26 ดําเนินการจัดทําแผนท่ี
ภาษี 

ใชเปนขอมูลในการวางแผน
จัดการในพ้ืนท่ีใหครอบคลุม 

1 ครั้ง 50,000 

อบต. 
- - รอยละของการจัดทําแผน

ท่ีแมบทท่ีดําเนินการ 

เกิดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

27 นโยบายเรงดวนและ
หนังสือสั่งการ 

เพ่ือดําเนินการสนองตอบ
นโยบายของรัฐและหนังสือสั่ง
การตางๆ  

ตามนโยบาย
และหนังสือ

สั่งการ 

100,000 

อบต. 
- - นโยบายรัฐ/หนังสือสั่งการ

ใหดําเนินการไดรับการ
สนองตอบรอยละ 100 

มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ 

สํานักปลัด 

28 จัดซ้ือครุภัณฑ  
- Note Book 

- เครื่องปริ๊นแบบสี 
- เครื่องปริ๊นเลเซอร 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานและ
ใหบริการประชาชนไดอยางมี
คุณภาพ 

 

2 เครื่อง 
1 เครื่อง 
2 เครื่อง 

 

42,000 

12,000 

13,300 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

การปฏิบัติงานมีความ
คลองตัว ประชาชนท่ีรับ
บริการมีความพึงพอใจ
รอยละ 80 

มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานทุกดานและ
ประชาชนผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ 

สํานักปลัด 

29 อุดหนุนกิจกรรมวันสตรี
สากล อ.บานผือ 

เพ่ือใหสตรีแสดงออกถึงพลัง
ความสามัคคีและศักยภาพ
ของสตรีท่ีมีตอสังคม 

1 ครั้ง 20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
20,000 

อบต. 
มีการสงเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชายและการ
คุมครองพิทักษสิทธิสตร ี

สตรีมีจิตสํานึกและให
ความสําคัญตอชุมชน
และสังคม 

กอง
สวัสดิการฯ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ยุทธศาสตร 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 3 ป 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน โครงการ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1.การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

แนวทางท่ี 1 เสริมสรางความสงบสุขในสังคม รักษาชุมชนใหเขมแข็ง 
สงเสริมกิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ลดความสญูเสยี และ
ชวยเหลือผูประสบภัย 

10 1,100,000 17 1,572,200 17 1,625,000 44 4,297,200 

แนวทางท่ี 2 สงเสริมศักยภาพการรวมกลุมประกอบอาชีพเสริม การแปรูป
ผลผลติทางการเกษตร ยกระดับรายไดใหสูงข้ึน 

2 280,000 10 1,155,000 9 940,000 21 2,375,000 

แนวทางท่ี 3 สงเสริมและจัดสวัสดกิารสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ ผูติดเช้ือและผูดอยโอกาสในสังคม 

6 17,902,000 9 18,302,000 8 18,402,000 23 54,606,000 

แนวทางท่ี 4 สงเสริมสนับสนุนการศึกษา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปใหมีคณุภาพ และไดมาตรฐาน 

15 9,764,000 19 10,399,000 18 7,364,000 52 27,527,000 

แนวทางท่ี 5 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง รวมท้ังปองกันและควบคมุโรคติดตอและไมตดิตอ 

36 753,070 30 562,270 27 644,350 93 1,959,690 

รวม 69 27,631,470 98 30,881,270 79 29, 532,550 233 88,045,290 

2.การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภยั 

แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร และผลติภณัฑการเกษตรให
มีคุณภาพ สรางมลูคาเพ่ิม ลดตนทุนการผลติ 

 

3 70,000 7 260,000 13 1,570,000 23 1,900,000 

รวม 3 70,000 7 260,000 13 1,570,000 23 1,900,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ยุทธศาสตร 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 3 ป 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน โครงการ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

3.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรับปรุง และซอมแซม ถนน สะพาน รองระบายนํ้า 
บล็อกคอนเวรสิ 

7 2,850,000 10 28,820,000 14 24,688,000 31 56,358,000 

แนวทางท่ี 2 กอสราง พัฒนา และปรับปรุงคณุภาพ ประสิทธิภาพ ระบบ
ประปา แหลงนํ้าอุปโภค บริโภค ใหเพียงพอ และไดมาตรฐาน 

3 920,000 7 1,390,000 7 2,080,000 17 4,390,000 

แนวทางท่ี 3 การบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวาง และความจําเปน
พ้ืนฐานอ่ืนๆ  

7 245,000 12 4,8860,000 17 7,180,000 36 12,213,000 

แนวทางท่ี 4 กอสราง ซอมแซม ขุด/ขุดลอกแหลงกักเก็บนํ้า วางทอสงนํ้า 
ทอระบายนํ้า คลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตร ฝายนํ้าลน 

 

2 400,000 28 8,150,000 32 11,490,000 62 20,040,000 

รวม 19 4,415,000 57 43,220,000 70 45,366,000 146 93,001,000 

4.การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนอยางยั่งยืน 

แนวทางท่ี 1 สรางจิตสํานึก และตระหนักในการอนุรักษ บําบัด ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังบริหารจัดการขยะมลูฝอยและ
มลพิษตางๆ อยางเปนระบบ 

 

4 600,000 6 480,000 6 4,480,000 16 2,920,000 

รวม 4 600,000 6 480,000 6 4,480,000 16 2,920,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560–2562) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ยุทธศาสตร 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 3 ป 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน โครงการ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
5.การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางท่ี 1 สงเสริมใหประชาชน องคกร เครือขาย อนุรักษ 
ฟนฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

และทะนุบํารุงศาสนา พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 

7 595,000 8 1,330,000 10 3,630,000 25 5,555,000 

รวม 7 595,000 8 1,330,000 10 3,630,000 25 5,555,000 

6.การพัฒนาดานบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

แนวทางท่ี 1 พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพ ขององคกร 
ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการและปฏิบัติหนาท่ี 

ตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

 

14 6,330,000 15 885,000 14 335,000 56 7,550,000 

รวม 27 5,041,800 15 695,000 14 675,000 56 6,411,800 

รวมท้ังส้ิน 129 38,353,270 178 76,866,270 192 83,2531,550 499 198,473,090 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดย องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ป 60 ป 61 ป 62 รวม 

1 ซอมแซมถนนลาดยางจากบ.
จําปาดง-จําปาโมงถึงบาน
กาลึม ต.เมืองพาน 

- - 4,800,000 4,800,000 ทางหลวง
ชนบท 

2 กอสรางถนน คสล.ข้ึนพุทธ
บาทภูผาแดง บ.นาอาง หมู 2 

- 5,080,000 5,000,000 10,080,000 อบต. 
อบจ. 

3 ปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวเชิง
อนุรักษพุทธบาทภูผาแดง ม.2 

- 6,600,000 4,000,000 10,600,000 อบต. 
อบจ. 

4 กอสรางทางลาดยางจาก ม.
14  ต.จําปาโมง เชื่อมตอถนน
หลวง No. อด 2098 บานผือ 
–นาคําไฮ 

- 4,800,000 - 4,800,000 อบต. 
อบจ. 

5 กอสรางถนนลาดยางจาก ม.3 
ต.จําปาโมง เชื่อมถึง บ.
ขาวสาร  ต.ขาวสาร 

- 4,000,000 2,720,000 6,720,000 อบต. 
อบจ. 

6 กอสรางถนน คสล. จาก บ.วัง
สวย ม.5 ถึง บ.เหลาคราม ม.
4 

- - 2,228,200 2,228,200 อบต. 
อบจ. 

7 ขุดลอกหนองทุงมน บ.วังสวย 

ม. 5 (ขนาดพ้ืนท่ี 17 ไร) 
4,000,000 - - 4,000,000 อบต. 

อบจ. 
8 กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานมวง, ขัวลอ 

2,200,000 2,200,000 - 4,400,000 กรมสงเสริมฯ 

 

รวมท้ังส้ิน   8     โครงการ 6,000,000 22,680,000 18,748,200 47,628,200  
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สวนที่ 4 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

................................................ 

4.1 กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู 
โดยท่ีการติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการ
ดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของ
โครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว 
กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปนในทางตรงกันขามหาก
โครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนดําเนินงานดานตางๆ เชน การให
ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการ การเสนอทาง
แกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย เปนตน 

 ในสวนของการประเมินผล นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุงแกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึง
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงาน จึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมี
การปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากรเพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามถือเปนขอมูลยอนกลับ ท่ีสามารถนําไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจตอไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจ
อยางมีหลักเกณฑ โดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได 

กลาวไดวา การติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนนิงานพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงมีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลโดยท่ีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงซ่ึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและ
ประเมินผลความสอดคลองและความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไป
ตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจ และสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนดหรือไม 
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การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานคิดวา ระบบ
ติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังนั้น ระบบอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
กอนหนาท่ีแผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทท่ียอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการ
ติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ระบบการติดตามและประเมินผล มีกรอบแนวคิด ดังภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน ดังนี้  
1.ปจจัยนําเขา คือ ปจจัยท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะตองมีเพ่ือนําเขาสูระบบติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และ
เครื่องมือในการประเมิน  

2.กระบวนการการติดตาม คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบล ซ่ึงไดกําหนดเปนการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-

มีนาคม) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ของในแตละป 
3.การประเมินผลลัพธ เปนการติดตามผลชวงทายหรือการประเมินยุทธศาสตร ซ่ึงจะไดแสดงใหเห็น

วาเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรท่ีผานมา ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม 
รวมท้ังจัดทํารายงานผลการติดตามนําเสนอในสวนท่ีเก่ียวของ 
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วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

ระบบการจดัทําแผน ระบบงบประมาณ ระบบสงัคม/ท้องถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยันําเข้า 

- แผนปฏิบตัิการ 

- งบประมาณ 

-บคุลากร 

- ทรัพยากรอ่ืน 

กระบวนการ 

- การใช้ทรัพยากร 

- การดาํเนินการ
ตามแผน 

- การบริหารแผน 

ผลผลติ 

- ความสาํเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนในเขงิ
รูปธรรม 

ผลลพัธ์ 

- ความสาํเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนเมือ
เปรียบเทียบกบั
วตัถปุระสงค์ 

ระบบติดตาม (Monitoring) 

- Input Monitoring 

- Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

- ความสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์/เปา้หมายของแผน 

- การเปลีย่นแผลงของท้องถ่ินในภาพรวม 

 



 

 1.เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 3.เพ่ือใหทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาและนําขอมูลท่ีไดไปเปนขอชี้แนะแกผูบริหารในการ
จัดทําแผนพัฒนาปตอไป 

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 
ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และกรรมการ
ประกอบดวยหลายฝายดวยกัน ท้ังสมาชิกสภา ประชาคม หนวยงานท่ีเก่ียวของ หัวหนาสวนการบริหาร รวมท้ัง
ผูทรงคูณวุฒิ ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการมาจากหลายฝายนี้ จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุ และวัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใชในการ
แกไขหรือปรับปรุงการดําเนินการไดอยางแทจริง การติดตามและประเมินผลจึงถือเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางหนึ่งใน
การดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมรับผิดชอบในการติดตามและ
ประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือทําหนาท่ีติดตามและประเมินผล
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ประกอบดวย 

 1.อาจารยสันต    โงนแกว  ผูทรงคุณวุฒิ  เปน ประธานกรรมการ 

 2.นายอนุชิต   เหลาแกว  รองประธานสภา อบต. เปน กรรมการ 

 3.นายสมมิตร    แกวกงพาน  สมาชิกสภาทองถ่ิน เปน กรรมการ 

 4.นายดร     โพธิเสน   สมาชิกสภาทองถ่ิน เปน กรรมการ 

 5.นางลัคณา    จันทะวงษ             ประชาคมทองถ่ิน เปน กรรมการ 

 6.นางทองยอย    ไชยฮอย  ประชาคมทองถ่ิน เปน กรรมการ 

 7.พ.จ.อ.นเรศ    คําดีบุญ  ผูแทนหนวยงาน  เปน กรรมการ 

 8.ผอ.อุทิศ    พิลาวัลย   ผูแทนหนวยงาน  เปน กรรมการ 

 9.นายวิวัฒน  ทองทิพย   หัวหนาสวนโยธา เปน กรรมการ 

 10.นายดวงจันทร    คําดวง  ผูทรงคุณวุฒิ  เปน กรรมการ 

 11.จ.อ.จักรพรรดิ    แกวกงพาน  หัวหนาสํานักปลัด  เปน กรรมการและเลขาฯ 

  ท้ังนี้เปนไปตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงท่ี  218/2558 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง คําสั่งท่ี 199/และคําสั่งท่ี  
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44/2559 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
(แทนตําแหนงวาง) โดยใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  
มีหนาท่ีดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ข้ันตอนการติดตามประเมินผล มีดังนี ้
 ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป ดังนี ้

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ 

กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี ้
(1) ความสอดคลองของยุทธศาสตรแผน และกลยุทธท่ีกําหนด 

(2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 

(3) ความกาวหนากิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล               

(4) ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชโดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ 

(5) ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอ
กลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(6) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใชหรือ
อาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ
ประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาสามปได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

 1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี ้
 (1) การประเมินผลกระบวนการ หรือ การประเมินประสิทธิภาพ  

(2) การประเมินผลโครงการ หรือการประเมินประสิทธิผล  
(3) การประเมินผลกระทบ  
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 ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

 ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและ
ผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ินทราบโดย
ท่ัวกัน 

วิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานนั้น สามารถไดดําเนินการในดานตางๆ ดังนี้ 
1) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ประกอบ เชน 

- ขอบัญญัติตําบลประจําปงบประมาณ 

- เอกสารการจัดซ้ือจัดจาง ราคากลาง งบประมาณของโครงการ 

- ระยะเวลาท่ีกําหนดท่ีใชดําเนินการ/ระยะการดําเนินการเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลาของโครงการ 

- วิธีการดําเนินการประชาสัมพันธงานสอบราคา ประมูลงาน/โครงการ 

- การเปดซองสอบราคา ผลการเปดซองสอบราคา รายงานการเปดซองสอบราคา ประมูลงานโครงการ 

- รายงานชางผูควบคุมงาน การกอสราง/ภาพถาย 

2) ขอมูลจากบุคคลท่ีเก่ียวของตางๆ เชน 

- ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของงาน/โครงการ 

- ชางผูควบคุมงาน 

- คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง/ตรวจงานจางของงาน/โครงการ 

หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงไดกําหนดหวง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประเมินผลแผนงาน/โครงการในภาพรวม คือ ไตรมาสท่ี 1 
(ตุลาคม-ธันวาคม) และ ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม)  ดําเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตาม 
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ประเมินผลในเดือนเมษายนของแตละป สวนไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-

กันยายน) ดําเนินการประชุมคณะกรรมเพ่ือติดตามในเดือนตุลาคมของในแตละป เม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว โดยรายงานผลการประเมินภายในเดือนธันวาคมของทุกป  โดยเนนการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่ีเปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีศักยภาพท่ีจะสามารถ
ดําเนินการได  ในสวนของโครงการท่ีเกินศักยภาพ  จะประสานงานขอทราบผลความกาวหนาจาก 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ  เพ่ือท่ีจะดําเนินการสรุปการติดตามและประเมินผล
แผนในภาพรวม  แลวรายงานผลการประเมินผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป เสนอรายงานตอผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหาร เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
ใหประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลไดทราบโดยท่ัวกัน 

4.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดดําเนินการโดยยึดจาก
แบบรายงาน 3 แบบ ตามรูปแบบของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนแนวทางไว คือ 

       1.แบบรายงานแบบท่ี 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       2.แบบรายงานแบบท่ี 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

       3.แบบรายงานแบบท่ี 3 ประกอบดวย 

  - แบบ 3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
  - แบบ 3.2 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ภาพรวม 

  - แบบ 3.3 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ินใน
แตละยุทธศาสตร 
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แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
แลว 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธาน ี

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ิน 
  

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน   

10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ
ทองถ่ิน 

  

11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   

12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา   

13.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

14.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนา   

15.มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินการทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธาน ี

2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 

( 1 )  ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 
( 3 )  ไตรมาสท่ี  3 ( เมษายน – มิถุนายน)  (4) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 

 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี  1  พ.ศ. .... ปท่ี  2  พ.ศ. ..... ปท่ี  3  พ.ศ. .... รวม 

จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

1.การพัฒนาดานความ
เขมแข็งใหชุมชน 

        

2.การพัฒนาเกษตรกรรมใน
รูปแบบเกษตรปลอดภัย 

        

3.การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

        

4.การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ละสิ่งแวดลอม 

        

5.การพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
และสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

        

6.การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาล และนโยบายเรงดวน
ของรัฐ 

        

รวม         
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4.. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี  1 พ.ศ. ......... ปท่ี  2 พ.ศ. ........ ปท่ี  3 พ.ศ. ........ รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 
1.การสรางความ
เขมแข็งของสังคมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมและ
เทคโนโลย ี

        

2.การพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตรใหได
มาตรฐานในรูปแบบ
เกษตรปลอดภัย 

        

3.การพัฒนาศักยภาพ
การคาการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

        

4.การพัฒนาการ
ทองเท่ียว การบริการ 
และการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน 

        

5.ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

        

6.การประยุกตใช
เทคโนโลยี ในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

        

รวม         
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5.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3  ป  พ.ศ. ………. 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี
ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี
ยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ดานความเขมแข็งให
ชุมชน 

            

2.เกษตรกรรมใน
รูปแบบเกษตรปลอดภัย 

            

3.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน             

4.ดานการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

            

5.แหลงทองเท่ียว และ
สงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน 

            

6.ดานการบรหิารจดัการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิ
บาล และนโยบาย
เรงดวนของรัฐ 

            

รวม             

 

สวนท่ี 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

............................................................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินประเมินการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

      1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
      2.  วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน....................................................... 
สวนท่ี 2   ยุทธศาสตรและโครงการในป ........ 
      3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัต ิ

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูในแผน ท่ีปฏิบัติจริง 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งใหชุมชน 
  

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตร
ปลอดภัย 

  

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

  

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

  

รวม   
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สวนท่ี 3   ผลการดําเนินงาน 

     4.ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม    

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ 

   

5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

   

8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 

5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี ……………………………………………………………… 

1) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม    

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ 

   

5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

   

8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 

ผลการดําเนินการ (จํานวน) 
กอน

ดําเนินการ 

หลัง
ดําเนินการ 

เพ่ิม/ลด 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่ํากวา 20 ป (2)  20 – 30 ป  (3)  31 – 40 ป 
  (4)  41 – 50 ป  (5) 51 – 60 ป  (6) มากกวา 60 ป 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา       (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 

              (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  (4)  ปริญญาตรี  

        (5)  สูงกวาปริญญาตร ี       (6)  อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ         (3)  คาขายธรกิจสวนตัว 

  (4)  รับจาง  (5)  นักเรียนนักศึกษา         (6)  เกษตรกร 

  (7)  อ่ืนๆ (ระบุ )  ............................................................................ 
 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5.ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม    

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    

5.ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    

8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

9.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปงบประมาณ 

สวนยุทธศาสตร ................................................................................................................................. 
   สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

        1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
        2.  อายุ   (1)  ต่ํากวา 20 ป (2)  20 – 30 ป  (3)  31 – 40 ป 

   (4)  41 – 50 ป  (5) 51 – 60 ป  (6) มากกวา 60 ป 
        3.  การศึกษา   (1)  ประถมศึกษา   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

        (4)  ปริญญาตร ี  (5)  สูงกวาปริญญาตร ี    (6)  อ่ืนๆ 

        4.  อาชีพหลัก  (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    (3)  คาขายธรกิจสวนตัว 

       (4)  รับจาง             (5)  นักเรียนนักศึกษา    (6)  เกษตรกร 

       (7)  อ่ืนๆ (ระบุ )  ............................................................................ 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 5.หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
พัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยใหคะแนนเต็ม 10 จะใหคะแนนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของทานเทาใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม  

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

5.ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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