สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2557-2560)
................................................
1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีบทบาทอํานาจหนาที่อยางกวางขวาง โดยมิไดมีเพียงหนาที่
ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น วัตถุประสงค
หลักก็คือ ตองการใหประชาชนในทองถิ่นมีความเปนอยูที่ดี โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อจะไดแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ใหไดมากที่สุด
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงนั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทํา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลจําปาโมง ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาจะสมบูรณไดจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไข
ปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุก
กลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได เนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และ
พัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวน
ดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่นเปนสําคัญ นอกจากนั้นยังพัฒนาใน
ภารกิจทั้ง 7 ดานซึ่งถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่ง
ประกอบดวย
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2.ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
3.ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
4.ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
5.การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
6.การสาธารณูปการ
2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
2.ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
3.ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
4.การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
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5.การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
6.การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
7.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
3.ดานการจัดระเบียบชุนชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
3.การผังเมือง
4.จัดใหมีที่จอดรถ
5.การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
6.การควบคุมอาคาร
4.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจ ดังนี้
1.สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
2.ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ
3.บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
4.ใหมีตลาด
5.การทองเที่ยว
6.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
7.การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ
8.การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน
5.ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
6.ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดั้งนี้
1.บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2.สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.การจัดการศึกษา
4.การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
7.ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคการปกครองสวนทองถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
2.ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ
จําเปน และสมควร
3.สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน
4.การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5.การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไขปญหา
ขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงความตองการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลจะตอง สอดคลองกับแผน
รัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ

- 25 -

การตั้งงบประมาณ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ 2557-2560 รายละเอียด มีดังนี้

งบประมาณ
1. งบกลาง
2. งบดําเนินการ
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

ประมาณการ
งบฯ ป 57

รายจายจริง

ประมาณการ
งบฯ ป 58

รายจายจริง

ประมาณการ
งบฯ ป 59

รายจายจริง

ประมาณการ
งบฯ ป 60

1,800,000.00

1,072,961.50

1,643,800.00

1,342,718,.98

1,835,000.00

1,369,078.48

16,127,000.00

5,739,380.00
3,328,000.00

4,487,104.76
2,752,465.94

6,541,500.00
3,868,000.00

4,909,934.60
3,229,200.16

5,885,000.00
3,572,400.00

3,222,519.42
3,037,820.50

3,620,000.00
962,000.00

2,375,000.00
3,319,000.00

2,035,171.28
3,108,934.10

2,597,300.00
4,605,000.00

2,831,674.00
4,270,900.00

2,788,500.00
3,800,100.00

2,902,400
3,713,419

279,600
6,861,900.00

4,173,500.00
20,734,880

4,356,016.31
17,812,563.89

3,745,000.00
23,000,600

3,129,533.08
19,713,960.82

3,957,400.00
21,838,400

3,677,522.37
17,922,759.77

3,208,100.00
31,058,600
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1.2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ
- เชิงคุณภาพ
จากการนําโครงการในแผนพัฒนาตําบลในปที่ผานมา (ป 2559) จํานวน 181 โครงการและไดนําไป
ดําเนินการ จํานวน 86 โครงการ คิดเปน 47.51 % ของจํานวนโครงการทั้งหมดรายละเอียดแยก ไดดังนี้
จํานวนโครงการที่
จํานวนโครงการที่ อบต.
ยุทธศาสตรการพัฒนา
บรรจุในแผนพัฒนา
ไดดําเนินการจัดทําแลว
1. การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน
119
49
2. การพัฒนาดานเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
4
1
3. การดานโครงสรางพื้นฐาน
18
10
4. การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
5
3
สิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนอยางยั่งยืน
5. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมศาสนา
15
8
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตาม
20
15
หลักธรรมาภิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ
รวม

181

86

คิดเปน
รอยละ
58.31
0.04
55.56
30.00
53.33
75.00
47.51

- เชิงคุณภาพ
โดยสรุปผลการพัฒนาในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ไดดังนี้
1. การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน
เปนโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งและแกไขปญหาความยากจน ของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
โดยใหชุมชน ประชาชนรวมกลุมดําเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดกลุมพัฒนาตาง ๆ โดยองคการบริหารสวน
ตําบลใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ อุปกรณและบุคลากรในการฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ ผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย โดยแยกได ดังนี้
- ฝกอบรมการเพาะเห็ดฟางในโรงเรียน
- จัดใหมีอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ศ.พ.ด./สพฐ.
- สงเสริมดานสาธารณสุขมูลฐาน
- โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
- โครงการสงเคราะหคนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส
- โครงการสนับสนุนงานวันสตรีสากล
- โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ อปพร. ทีมกูชีพกูภัย ในพื้นที่
- ใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขใหแกประชาชนที่ประสบภัยตาง ๆ
- ปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติด
- ปองกันการแพรระบาดโรคติดตอ
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ฯลฯ
2. การพัฒนาดานเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
เปนโครงการที่องคการบริการสวนตําบลจําปาโมงไดตระหนักเปนอยางยิ่ง ซึ่งในปจจุบันเกษตรอินทรีย
และอาหารปลอดภัยเปนที่รับรูกันอยางกวางขวางในสังคมไทย อันเนื่องจากปญหาการใชสารเคมี ในการผลิต
และการปนเปอนในอาหาร ซึ่งมีความเสี่ยงตอสุขภาพ ในกระบวนการผลิตเกษตรกรจํานวนมากมีปญหาอัน
เนื่องมาจากการใชสารเคมี โดยองคการบริหารสวนตําบลไดใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ อุปกรณและ
บุคลากรในการฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร ผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย โดยแยกได ดังนี้
- สนับสนุนศูนยเทคโนโลยีประจําตําบล
ฯลฯ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในเขตพื้นที่
ตําบลจําปาโมดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนรวมกัน ผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมายของแผนพัฒนาที่ตั้งไว ซึ่งผลการดําเนินการสามารถทําไดไมครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตตําบล
เนื่องจากมีโครงการเปนจํานวนมากหลายโครงการเปนโครงการที่ตองใชงบประมาณสูง แตองคการบริหารสวน
ตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอ มีความจําเปนตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง ไดแก
โครงการกอสรางระบบประปา โครงการกอสรางสนามกีฬา เปนตน เปนโครงการที่องคการบริหารสวน
ตําบลตองของบประมาณสนับสนุนเพื่อดําเนินการกอสรางตอไป โดยแยกได ดังนี้
- โครงการกอสรางถนน คสล.
- โครงการกอสราง/ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานและเพื่อการเกษตร
- โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ/ไฟฟาแรงต่ํา
- โครงการกอสรางทอระบายน้ําเทลี่ยม คสล. (บล็อกคอนเวริส)
- โครงการขยายเขตระบบประปา
- ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา
- กอสรางลานตากผลผลิตทางการเกษตร
ฯลฯ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เปนชุมชนขนาดใหญ มีพื้นที่กวาง และเปนชุมชนชนบท ไมคอย
มีปญหาดานสิ่งแวดลอม การดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมจะมุงเนนในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
และพัฒนาใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีไมเสียความสมดุลทางธรรมชาติ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ได
ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม และสภาพภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนโครงการ
ตอเนื่องตลอดมา ผลการดําเนินการโครงการตาง ๆ ที่ผานมาทําใหสภาพแวดลอมภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลมีสภาพที่นาพึงพอใจในระดับหนึ่ง เปนระเบียบอยูในระดับที่นาพอใจ โดยแยกได ดังนี้
- โครงการปลูกตนไมในที่สาธารณะ
- ฝกทบทวนหนวยปองกันไฟปา
- โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะมูลฝอย
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ฯลฯ
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ใหความสําคัญในการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น ขนบธรรมเนียมอันดีงามของทองถิ่น สงเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนหนาที่ประการหนึ่งที่องคการ
บริหารสวนตําบล ตองใหความสําคัญ ผลการดําเนินงานที่ผานมาไดรับความรวมมือจากประชาชน/ชุมชนใน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยดี องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เห็นความสําคัญและตระหนักใน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม และมีการอนุรักษใหคงอยูตลอดไป โดยแยกได ดังนี้
- โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
- โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการงานบุญบั้งไฟประจําป
- สืบสานประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุ ฯลฯ
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ
องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ใหความสําคัญตอการบริหารราชการบานเมืองที่ดี ซึ่งเปนการ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการ
ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ และมีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ โดยแยกได ดังนี้
- กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
- จัดหาเครื่องใชสํานักงาน
- อบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานใหแกพนักงาน เจาหนาที่ ฯลฯ
2.ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในเขตพื้นที่
ตําบลจําปาโมงดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนรวมกัน ตามที่ประชาคมหมูบานทุก
หมูบานไดจัดลําดับความสําคัญเปนปญหา ความจําเปนเรงดวนของหมูบานที่ตองการไดรับการแกไขในลําดับ
ตน ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาที่ตั้งไวในระดับหนึ่ง ซึ่งผลการดําเนินการสามารถทํา
ไดไมครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตตําบล เนื่องจากมีโครงการเปนจํานวนมากหลายโครงการเปนโครงการที่ตองใช
งบประมาณสูง
ในดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการที่ไดดําเนินการ เชน ซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร เกษตรกรใน
พื้นที่ไดรับความสะดวกในการสัญจร ขนถายผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผูสัญจรไป-มา ไดรับความสะดวกและปลอดภัย ชวยลดฝุนละอองไดเปนอยางมาก
2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดสงเสริมดานอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนการเสริมสราง
เศรษฐกิจของชุมชนใหเขมแข็ง โดยการสงเสริมใหมีการรวมกลุมอาชีพ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาฝมือและทักษะ
ในการประกอบอาชีพ สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหกลุมอาชีพไดมีรายไดขึ้น
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ตลอดจนการนํากลุมผูนําชุมชน และกลุมอาชีพไปทัศนะศึกษาดูงานดานการพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมสราง
วิสัยทัศนและนํามาปรับใชใหเขากับบริบทของพื้นที่ในตําบล
สวนในงานที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข ไดสงเสริมและพัฒนางานดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวติ และความเปนอยูที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยการสงเสริมและรณรงคปองกันการแพรระบาดของ
โรค ไขเลือดออก และโรคที่มียุงเปนพาหะนําโรค โดยการฉีดพนหมอกควันและกําจัดลูกน้ํายุงลาย การดําเนิน
โครงการยุทธศาสตรเอดส เพศ อนามัยเจริญพันธุ เพื่อปองกัน แกไขปญหาการโรคเอดส สงเสริมสุขภาพแก
เด็กนักเรียน และประชาชนในทุกๆ วัย จัดหาวัสดุ อุปกรณ กีฬา สนับสนุนการเลนกีฬา ออกกําลังกายใหมี
สุขภาพแข็งแรง สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน สงเสริมและพัฒนา กลุมเด็ก และสตรี ใหการสงเคราะหเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผู
พิการและผูติดเชื้อใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
3. ดานการจัดระเบียบชุนชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ผลจากดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ นํากลุมเสี่ยงไปเขารับการอบรมใหความรู ผูปกครองมีทัศนะคติที่ดี
ขึ้นในการใหความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ เปนการเสริมสรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เกี่ยวกับการลักขโมย และปญหาสังคมอื่นๆ ที่จะตามมา ทําใหเกิดความ
สมานฉันทเอื้ออาทรและการมีสวนรวมในภาคการเมืองของประชาชน ในสวนงานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและการใหบริการในงานการแพทยฉุกเฉินของทีมกูชีพกูภัยตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนในพื้นที่มี
ความพึงพอใจสูง เกี่ยวกับ
4.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ไดเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑชุมชนในกลุมทอผาสายรุง ของบานนาเจริญ หมูที่ 3 ใหการ
สนับสนุนการดําเนินการรวมกลุมเพาะเห็นฟาง โดยมุงเนนใหเกิดการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําใหกลุมมีรายไดเสริม มีรายเพิ่มจากการประกอบอาชีพหลักคือการทํานา และสงเสริมกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงทั้ง 17 หมูบาน
5.ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลที่ไดรับจากการ
สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาชุมชนในเขต
หมูบาน หมูที่ 10, 16 ชวยเพิ่มความรมรื่น ภูมิทัศนที่ดี กอใหเกิดความนาอยูและมีความยั่งยืน จากการดําเนิน
โครงการปลูกปาเนื่องในวันตนไมแหงชาติ และปลูกไมไมทดแทน สวนการบริหารจัดการขยะไดจัดซื้อรถขนเก็บ
ขยะตามหมูบาน ชุมชน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และสุขาภิบาลที่ดีของชุมชน มีถังขยะสําหรับทิ้งขยะ
ภายในชุมชนที่เหมาะสม ไดจัดใหมีจุดทิ้งขยะอันตรายภายในชุมชน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยบํารุงรักษา
สิ่งแวดลอม ใหปราศจากมลพิษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล หมูบาน ชุมชนนาอยู มีสุขลักษณะที่ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6.ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
การดําเนินงานดานการศาสนา ไดจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่เปนการสงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามใหคง อยูกับทองถิ่นตลอดไป เชน โครงการปฏิบัติธรรมและวุฏฐานวิธี
(ปริวาสกรรม) ที่สถานปฏิบัติธรรมวัดปาบานเหลาคราม หมูที่ 4 เปนการชวยปลูกฝงใหคนรุนใหมไดเขาใจ
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หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และชักนําใหพุทธศาสนิกชน เวนจากการทําชั่ว ทําความดีมีจิตใจผองใส เกิด
ความรักความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ
7.ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ปรับปรุง พัฒนาและจัดใหมี
เครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน ใหทันสมัย สะดวกตอการใหบริการประชาชน ทําใหประชาชนและ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการและการปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนาที่ ซึ่งจําเปนตอง
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.2 ผลกระทบ
- ในดานโครงสรางพื้นฐาน มีผลกระทบที่สงผลใหการแกไขปญหา สนองตอบความตองการของ
ประชาชนไมเต็มที่ อันเนื่องมาจากเงินงบประมาณที่ใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีจํานวนจํากัด ซึ่งภัย
ธรรมชาติก็เปนเรื่องที่สงผลกระทบที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
จําเปนตองไดรับการแกไขปญหาใหหมดไปโดยเรงดวน โดยเฉพาะปญหาอุทุกภัยนอกจากจะทําใหนาขาวของ
เกษตรกรเสียงหายแลว ยังทําใหถนนที่ใชสัญจรเกิดความเสียหายอีกดวย จึงตองจัดหางบประมาณเพื่อการ
แกไขปญหาใหประชาชนในพื้นที่
- ผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ํา ทําใหรายไดลดลงสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปน
อยางมาก ทําใหประชาชนบางสวนนอกจากจะทําอาชีพการเกษตรแลว ยังตองหารายไดเสริมโดยการประกอบ
อาชีพรับจางทั่วไปหรือเปนลูกจาง ตองเดินทางไปหาทํางานในตางถิ่น ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาครอบครัวขาด
ความอบอุน และเกิดปญหาสังคมตามมาได
3.สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.ปญหาดานโครงสราง
1.1 การคมนาคมไมสะดวกเนื่องจากถนนและสะพานที่ใชสัญจรไปมา มีบางชวงเริ่มชํารุด
เสียหายบางชวงเปนหลุมเปนบอ และบางชวงยังเปนดินลูกรัง ทําใหมีฝุนละออง ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายใน
การเดินทางสัญจร
1.2 ระบบประปาหมูบานยังขาดคุณภาพที่ดี มีไมเพียงพอตอการอุปโภค โดยเฉพาะในชวง
หนาแลง
1.3 ระบบไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ทําใหการสัญจรในยามค่ําคืนไม
สะดวกและคลองตัว
1.4 สิทธิในที่ดินทํากิน (ยังไมมีโฉนดที่ดินเปนของตนเองเปนจํานวนมาก)
2.ปญหาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2.1 ปาไมถูกทําลายและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูไมไดรับการดูแล เนื่องจากประชาชนยัง
ไมใหความสําคัญในการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม
2.2 ภูมิทัศนในชุมชนบางแหง บางหมูบานยังไมสวยงาม
2.3 ปญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะ ยังตองไดรับการจัดการอยางเปนระบบ และถูกสุขลักษณะ
2.4 การใชสารเคมีในการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งอาจเกิดปญหาตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอ
3.ปญหาดานการพัฒนาสังคม
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1.ครัวเรือนยังกินอาหารไมถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
2.ครัวเรือนยังไมมีความรูดานการใชยารักษาโรคอยางถูกตองเหมาะสม
3.ครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ (การเผาซังออย ตอฟางขาว เผาถาน)
4.ครัวเรือนไมคอยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5.ครัวเรือนไมคอยมีความอบอุน
6.ราษฎรในหมูบานขาดความรูดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
7.ขาดสถานที่สําหรับกิจกรรมนันทนาการเชนสนามกีฬาอุปกรณกีฬาในบางหมูบาน
8.สวัสดิการและกองทุนสําหรับผูสูงอายุผูยากไรและผูพิการยังมีไมทั่วถึง
9.คนในครัวเรือนบางหมูบานไมคอยไดรับขาวสารที่เปนประโยชน
10.คนในครัวเรือนติดสุรา
11.ประชาชนขาดความรูในดานการปองกันและแกไขการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกโรค
อุจจาระรวงและโรคเอดส
12.ตองการสนับสนุนดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อไมใหสูญหายไป
4.ปญหาดานเศรษฐกิจ
4.1 คนอายุ 15 – 60 ป (บางสวน) ไมมีรายไดและไมมีอาชีพ
4.2 ครัวเรือนไมมีการเก็บออมเงิน (บางสวน)
4.3 ราษฎรมีรายไดต่ําเนื่องจากมีอาชีพที่ไมมั่นคงไมมีอาชีพเสริมรองรับและไมมีความรูดาน
อาชีพที่ประชาชนมีความถนัดและสนใจ
4.4 ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรเนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติที่มีอยูตื้นเขินอีกทั้งแหลงน้ํา
มีอยูไมเพียงพอตอความตองการและมักจะแหงขอดในฤดูแลง
4.5 ขาดสถานที่จําหนายสินคาทองถิ่น
4.6 แหลงทองเที่ยวยังขาดการปรับปรุงภูมิทัศนตาง ๆ ใหดูสวยงามเพื่อจูงใจนักทองเที่ยว
เปนการสรางรายไดใหแกคนในชุมชน
5.ปญหาดานการเมือง การบริหาร
ประชาชนสวนใหญไมใหความสําคัญเกี่ยวการมีสวนรวมทางการเมือง จะเห็นไดจากการไมให
ความสําคัญตอการประชาคมทองถิ่น มีผูรวมประชาคมนอย การเสนอแนวคิด การใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบจากภาคประชาชน แสดงใหเห็นระดับความสนใจเรื่องการเมืองยังมีไมสูงเทาที่ควร ตลอดจนยังเคย
ชินกับระบบอุปถัมภ และคานิยมแบบเจาขุนมูลนายเปนสวนใหญ และยังมีความสับสนในบทบาท อํานาจ
หนาที่ของตําแหนงทางการเมืองในแตละระดับ รวมทั้งยังขาดความรูความเขาใจในงานและกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบล เทาที่ควร
จากการจัดตั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความมุงหมายเพื่อการกระจายอํานาจใหแกประชาชนใน
ตําบล เพื่อแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของตนเอง อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
เปนอยูของประชาชนในชุมชนดีขึ้น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสวนราชการที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชนสวนใหญของประเทศมากที่สุด บทบาทและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนบทบาทที่
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สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนในทองถิ่น ดังนั้น ภาพลักษณของการบริหารจัดการของ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกลไกการบริหารจัดการที่โปรงใส ซื่อตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ และตองเนนและให
ความสําคัญเรื่องของการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกขั้นตอน ทั้งนี้องคการ
บริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดมีการบริหารจัดการโดยยึดถือตามหลักการพื้นฐานธรรมาภิบาล อยางเครงครัด
แลว ซึ่งถือไดวาเปนการบริหารจัดการมิติใหมที่จะสรางสรรค ประชาธิปไตยจากฐานรากที่แทจริง ชุมชนจะ
สามารถอยูรวมกันสรางสรรค และจรรโลงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริงตอไป นอกจากจะมีอุปสรรคใน
ดานงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด แตองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงมีพื้นที่กวางใหญ และปญหาที่ตอง
ไดรับการแกไขใหแกประชาชนในพื้นที่ไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีแลว อุปสรรคที่สําคัญที่ยึดโยงไปถึงประชาชนที่ยัง
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนอยมาก เห็นไดชัดเจนจากการให
ความสําคัญในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน ทําใหไมทราบถึงปญหา ความตองการที่กวางขวาง ซึ่งก็จะ
กระทบไปถึงการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล อยางแทจริง
แนวทางแกไข
- ดานโครงสรางพื้นฐาน ใหความสําคัญกับโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายพรอมทั้งแกปญหาตางๆ โดยมีแนวทางในการ
ดําเนินการ ดังนี้
1.ดําเนินการสรางระบบสาธารณูปโภคที่จําเปน เชน ถนน ทางเทา รองระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ใน
สวนที่ยังขาด จะดําเนินการใหครบถวนตามสถานะทางการคลัง การงบประมาณที่มีอยู และลําดับความสําคัญ
ใหเปนไปตามความตองการของประชาชน
2.ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปการ ใหอยูในสภาพที่สมบูรณใชการไดดีมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนองความตองการของประชาชน และความจําเปนเรงดวน
3.ดําเนินการปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟา แสงสวาง ใหทั่วถึง และเพียงพอ
- ดานสิ่งแวดลอม พัฒนาคน โดยการใหความรูความเขาใจและสรางจิตสํานักรวมกัน เกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยความฉลาดและใชอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนใน
พื้นที่มากที่สุด โดยหลีกเลี่ยงใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ตองครอบคลุมทั้งปญหาดานการทําลาย
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความเสื่อมโทรมรวมถึงปญหาการกอมลพิษแกสิ่งแวดลอมที่จะ
สงผลกระทบกลับมาสูตัวประชาชนเองดวย ในเรื่องของขยะ ตองสงเสริม และสนับสนุนใหมีการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย ที่ตองเปนภาระในการกําจัด และตองลดการใชวัสดุที่กําจัดยาก หรือมีปญหาตอสิ่งแวดลอม
รวมถึงการปลูกฝงทัศนคติและสรางคานิยมของประชาชนในพื้นที่ ในการรวมมือปองกันอันตรายจากการใช
วัตถุมีพิษ และทิ้งกากของเสียอันตราย เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช สารเคมีกําจัดวัชพืช (ยาฆาหญา) ทั้งในนาขาว และในไรมัน ไรออย ยางพารา เปนตน ซึ่งลวนมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และตอเกษตรกรอยางมากอีกดวย
- ดานการจัดระเบียบชุนชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย เกี่ยวกับปญหายาเสพติด แนว
ทางการแกไขตองดําเนินการรณรงคปองกันปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องแบบบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงานตาง ๆ และเฝาระวังยาเสพติดเขาสูชุมชน โดยประสานหนวยที่รับผิดชองเพื่อตรวจคน ตรวจสอบผูมี
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พฤติกรรมนาสงสัย นอกจากนั้นจัดใหมีกิจกรรมทางเลือกใหแกชุมชน เชน กีฬา นันทนาการ ดนตรี กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตางๆ รวมถึงใชศาสนาเพื่อการปองกันและรักษาอาการติดยาเสพติด เชน การในละเวนตอ
บายมุข รูจักรักษาศีล ฝกจิตใหเปนสมาธิ โดยการเรียนรูหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจนเกิดปญญา
เพื่อใหเกิดความตระหนักรูที่จะปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาไดอยางถูกตอง และดีงาม
- แนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจในชุมชนโดยตองใหความสําคัญ และเนนหนักในเรื่องการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเต็มรูปแบบดวยการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง สงเสริมการสนับสนุนภูมิปญญา
ชาวบาน ปรับการพัฒนาใหอยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ
- ดานการเมืองบริหาร การบริหาร แนวทางการแกไข ตองสงเสริมใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจ
ในบทบาทของประชาชนที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสามารถเขามามีสวนรวมในกระยวนการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดอยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและถวงดุล ซึ่ง
หากประชาชนไดเขามามีสวนรวม จะสงผลใหการบริหารจัดการเกิดความโปรงใส ลดปญหาการทุจริต
ตลอดจนใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น

- 34 -

