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สวนท่ี 2 

สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2557-2560) 

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

1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง  โดยมิไดมีเพียงหนาท่ี 

ในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต   

พัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน  วัตถุประสงค

หลักก็คือ  ตองการใหประชาชนในทองถ่ินมีความเปนอยูท่ีดี   โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

บริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือจะไดแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหไดมากท่ีสุด   

  การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงนั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชน

ในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทํา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลจําปาโมง ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การพัฒนาจะสมบูรณไดจําเปนตอง

อาศัยความรวมมือของชุมชนในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไข

ปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุก

กลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได เนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และ

พัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวน

ดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ินเปนสําคัญ  นอกจากนั้นยังพัฒนาใน

ภารกิจท้ัง 7 ดานซ่ึงถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึง

ประกอบดวย 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

          1.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  

          2.ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

          3.ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  

          4.ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  

          5.การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  

          6.การสาธารณูปการ   

2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

          1.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  

          2.ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

          3.ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  

          4.การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  
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          5.การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

          6.การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

          7.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

3.ดานการจัดระเบียบชุนชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

          1.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

          2.การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  

          3.การผังเมือง  

          4.จัดใหมีท่ีจอดรถ  

          5.การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

          6.การควบคุมอาคาร  

4.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจ ดังนี้  

          1.สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

          2.ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 

          3.บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

          4.ใหมีตลาด  

          5.การทองเท่ียว  

          6.กิจการเก่ียวกับการพาณิชย  

          7.การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ  

          8.การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน  

5.ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

          1.คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

          2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

          3.การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  

6.ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดั้งนี้  

          1.บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  

          2.สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

          3.การจัดการศึกษา  

          4.การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

7.ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

          1.สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 

          2.ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ

จําเปน และสมควร  

          3.สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน  

          4.การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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5.การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  

          ภารกิจท้ัง 7 ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไขปญหา

ขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงความตองการ

ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลจะตอง สอดคลองกับแผน

รัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ  
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การตั้งงบประมาณ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ 2557-2560 รายละเอียด มีดังนี้ 

 

งบประมาณ 
ประมาณการ 

งบฯ ป 57 

 

รายจายจริง 

 

ประมาณการ 

งบฯ ป 58 
รายจายจริง 

ประมาณการ 

งบฯ ป 59 
รายจายจริง 

ประมาณการ 

งบฯ ป 60 

1. งบกลาง 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 

2. งบดําเนินการ        

- คาใชสอย 5,739,380.00 4,487,104.76 6,541,500.00 4,909,934.60 5,885,000.00 3,222,519.42 3,620,000.00 

- คาวัสดุ 3,328,000.00 2,752,465.94 3,868,000.00 3,229,200.16 3,572,400.00 3,037,820.50 962,000.00 

3. งบลงทุน        

- คาครุภัณฑ 2,375,000.00 2,035,171.28 2,597,300.00 2,831,674.00 2,788,500.00 2,902,400 279,600 

- คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

3,319,000.00 3,108,934.10 4,605,000.00 4,270,900.00 3,800,100.00 3,713,419 6,861,900.00 

4. งบเงินอุดหนุน 4,173,500.00 4,356,016.31 3,745,000.00 3,129,533.08 3,957,400.00 3,677,522.37 3,208,100.00 

รวม 20,734,880 17,812,563.89 23,000,600 19,713,960.82 21,838,400 17,922,759.77 31,058,600 
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1.2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 - เชิงคุณภาพ 

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 

 

- เชิงคุณภาพ 

 โดยสรุปผลการพัฒนาในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ไดดังนี้ 

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 

-  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

-  โครงการสงเคราะหคนชรา   คนพิการ และผูดอยโอกาส 

  -  โครงการสนับสนุนงานวันสตรีสากล  

  - โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ  อปพร. ทีมกูชีพกูภัย ในพ้ืนท่ี 

  - ใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขใหแกประชาชนท่ีประสบภัยตาง ๆ 

  - ปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติด   

  -  ปองกันการแพรระบาดโรคติดตอ    
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    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 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  เปนชุมชนขนาดใหญ มีพ้ืนท่ีกวาง และเปนชุมชนชนบท  ไมคอย

มีปญหาดานสิ่งแวดลอม  การดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมจะมุงเนนในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ  

และพัฒนาใหมีสิ่งแวดลอมท่ีดีไมเสียความสมดุลทางธรรมชาติ  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ได

ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม และสภาพภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนโครงการ 

ตอเนื่องตลอดมา  ผลการดําเนินการโครงการตาง ๆ  ท่ีผานมาทําใหสภาพแวดลอมภายในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลมีสภาพท่ีนาพึงพอใจในระดับหนึ่ง  เปนระเบียบอยูในระดับท่ีนาพอใจ  โดยแยกได  ดังนี้ 

  - โครงการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ 

  - ฝกทบทวนหนวยปองกันไฟปา 

  - โครงการจัดหาท่ีท้ิงขยะมูลฝอย 
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                                   ฯลฯ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ใหความสําคัญในการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี

ทองถ่ิน  ขนบธรรมเนียมอันดีงามของทองถ่ิน  สงเสริมสถาบันครอบครัว   ซ่ึงเปนหนาท่ีประการหนึ่งท่ีองคการ

บริหารสวนตําบล  ตองใหความสําคัญ  ผลการดําเนินงานท่ีผานมาไดรับความรวมมือจากประชาชน/ชุมชนใน

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยดี   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เห็นความสําคัญและตระหนักใน

วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงาม  และมีการอนุรักษใหคงอยูตลอดไป   โดยแยกได  ดังนี้ 

  - โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน   

  - โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

  - โครงการงานบุญบั้งไฟประจําป 

  - สืบสานประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุ    ฯลฯ 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

 องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ใหความสําคัญตอการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี  ซ่ึงเปนการ

บริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มีการ

ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ  และมีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ โดยแยกได  ดังนี้ 

 - กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 

 - จัดหาเครื่องใชสํานักงาน 

 - อบรมเพ่ิมศักยภาพและศึกษาดูงานใหแกพนักงาน เจาหนาท่ี   ฯลฯ 

 

2.ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 

 1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไดดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลจําปาโมงดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนรวมกัน ตามท่ีประชาคมหมูบานทุก

หมูบานไดจัดลําดับความสําคัญเปนปญหา ความจําเปนเรงดวนของหมูบานท่ีตองการไดรับการแกไขในลําดับ

ตน ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาท่ีตั้งไวในระดับหนึ่ง ซ่ึงผลการดําเนินการสามารถทํา

ไดไมครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในเขตตําบล เนื่องจากมีโครงการเปนจํานวนมากหลายโครงการเปนโครงการท่ีตองใช

งบประมาณสูง 

 ในดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการท่ีไดดําเนินการ เชน ซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร เกษตรกรใน

พ้ืนท่ีไดรับความสะดวกในการสัญจร ขนถายผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ผูสัญจรไป-มา ไดรับความสะดวกและปลอดภัย ชวยลดฝุนละอองไดเปนอยางมาก 

2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดสงเสริมดานอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเปนการเสริมสราง

เศรษฐกิจของชุมชนใหเขมแข็ง โดยการสงเสริมใหมีการรวมกลุมอาชีพ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาฝมือและทักษะ

ในการประกอบอาชีพ สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหกลุมอาชีพไดมีรายไดข้ึน 
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ตลอดจนการนํากลุมผูนําชุมชน และกลุมอาชีพไปทัศนะศึกษาดูงานดานการพัฒนาอาชีพ เพ่ือเสริมสราง

วิสัยทัศนและนํามาปรับใชใหเขากับบริบทของพ้ืนท่ีในตําบล   

สวนในงานท่ีเก่ียวกับการสาธารณสุข ไดสงเสริมและพัฒนางานดานสาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนมี

คุณภาพชวีิตและความเปนอยูท่ีดี มีสุขภาพอนามัยท่ีดี โดยการสงเสริมและรณรงคปองกันการแพรระบาดของ

โรค ไขเลือดออก และโรคท่ีมียุงเปนพาหะนําโรค โดยการฉีดพนหมอกควันและกําจัดลูกน้ํายุงลาย การดําเนิน

โครงการยุทธศาสตรเอดส เพศ อนามัยเจริญพันธุ เพ่ือปองกัน 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 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี นํากลุมเสี่ยงไปเขารับการอบรมใหความรู ผูปกครองมีทัศนะคติท่ีดี

ข้ึนในการใหความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี เปนการเสริมสรางความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เก่ียวกับการลักขโมย และปญหาสังคมอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา ทําใหเกิดความ

สมานฉันทเอ้ืออาทรและการมีสวนรวมในภาคการเมืองของประชาชน ในสวนงานการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและการใหบริการในงานการแพทยฉุกเฉินของทีมกูชีพกูภัยตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความพึงพอใจสูง เก่ียวกับ 

4.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  

     ไดเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑชุมชนในกลุมทอผาสายรุง ของบานนาเจริญ หมูท่ี 3 ใหการ 

สนับสนุนการดําเนินการรวมกลุมเพาะเห็นฟาง โดยมุงเนนใหเกิดการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง ทําใหกลุมมีรายไดเสริม มีรายเพ่ิมจากการประกอบอาชีพหลักคือการทํานา และสงเสริมกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงท้ัง 17 หมูบาน 

5.ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลท่ีไดรับจากการ 

สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชนในเขต

หมูบาน หมูท่ี 10, 16 ชวยเพ่ิมความรมรื่น ภูมิทัศนท่ีดี กอใหเกิดความนาอยูและมีความยั่งยืน จากการดําเนิน

โครงการปลูกปาเนื่องในวันตนไมแหงชาติ และปลูกไมไมทดแทน สวนการบริหารจัดการขยะไดจัดซ้ือรถขนเก็บ

ขยะตามหมูบาน ชุมชน เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย และสุขาภิบาลท่ีดีของชุมชน มีถังขยะสําหรับท้ิงขยะ

ภายในชุมชนท่ีเหมาะสม ไดจัดใหมีจุดท้ิงขยะอันตรายภายในชุมชน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีชวยบํารุงรักษา

สิ่งแวดลอม ใหปราศจากมลพิษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล หมูบาน ชุมชนนาอยู มีสุขลักษณะท่ีดี 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6.ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

     การดําเนินงานดานการศาสนา ไดจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ท่ีเปนการสงเสริมกิจกรรม 

ทางศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามใหคง อยูกับทองถ่ินตลอดไป เชน โครงการปฏิบัติธรรมและวุฏฐานวิธี 

(ปริวาสกรรม) ท่ีสถานปฏิบัติธรรมวัดปาบานเหลาคราม หมูท่ี 4 เปนการชวยปลูกฝงใหคนรุนใหมไดเขาใจ
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หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และชักนําใหพุทธศาสนิกชน  เวนจากการทําชั่ว  ทําความดีมีจิตใจผองใส เกิด

ความรักความสามัคคีข้ึนในหมูคณะ 

7.ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน ไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  ปรับปรุง พัฒนาและจัดใหมี

เครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน ใหทันสมัย สะดวกตอการใหบริการประชาชน ทําใหประชาชนและ

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการและการปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนาท่ี ซ่ึงจําเปนตอง

สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2.2 ผลกระทบ 

 - ในดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีผลกระทบท่ีสงผลใหการแกไขปญหา สนองตอบความตองการของ

ประชาชนไมเต็มท่ี อันเนื่องมาจากเงินงบประมาณท่ีใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมีจํานวนจํากัด ซ่ึงภัย

ธรรมชาติก็เปนเรื่องท่ีสงผลกระทบท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี

จําเปนตองไดรับการแกไขปญหาใหหมดไปโดยเรงดวน โดยเฉพาะปญหาอุทุกภัยนอกจากจะทําใหนาขาวของ

เกษตรกรเสียงหายแลว ยังทําใหถนนท่ีใชสัญจรเกิดความเสียหายอีกดวย จึงตองจัดหางบประมาณเพ่ือการ

แกไขปญหาใหประชาชนในพ้ืนท่ี 

 - ผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ํา ทําใหรายไดลดลงสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปน

อยางมาก ทําใหประชาชนบางสวนนอกจากจะทําอาชีพการเกษตรแลว ยังตองหารายไดเสริมโดยการประกอบ

อาชีพรับจางท่ัวไปหรือเปนลูกจาง ตองเดินทางไปหาทํางานในตางถ่ิน ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาครอบครัวขาด

ความอบอุน และเกิดปญหาสังคมตามมาได 

3.สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

 1.ปญหาดานโครงสราง 

       1.1 การคมนาคมไมสะดวกเนื่องจากถนนและสะพานท่ีใชสัญจรไปมา มีบางชวงเริ่มชํารุด 

เสียหายบางชวงเปนหลุมเปนบอ  และบางชวงยังเปนดินลูกรัง ทําใหมีฝุนละออง ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายใน

การเดินทางสัญจร 

            1.2 ระบบประปาหมูบานยังขาดคุณภาพท่ีดี มีไมเพียงพอตอการอุปโภค โดยเฉพาะในชวง

หนาแลง 

            1.3 ระบบไฟฟาสาธารณะ (ไฟก่ิง)  ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทําใหการสัญจรในยามคํ่าคืนไม

สะดวกและคลองตัว 

           1.4 สิทธิในท่ีดินทํากิน  (ยังไมมีโฉนดท่ีดินเปนของตนเองเปนจํานวนมาก) 

2.ปญหาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 2.1 ปาไมถูกทําลายและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูไมไดรับการดูแล เนื่องจากประชาชนยัง

ไมใหความสําคัญในการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม 

  2.2 ภูมิทัศนในชุมชนบางแหง บางหมูบานยังไมสวยงาม  

  2.3 ปญหาเก่ียวกับเรื่องขยะ ยังตองไดรับการจัดการอยางเปนระบบ และถูกสุขลักษณะ 

  2.4 การใชสารเคมีในการเกษตรของเกษตรกร ซ่ึงอาจเกิดปญหาตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอ 

3.ปญหาดานการพัฒนาสังคม 
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1.ครัวเรือนยังกินอาหารไมถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 

2.ครัวเรือนยังไมมีความรูดานการใชยารักษาโรคอยางถูกตองเหมาะสม 

3.ครัวเรือนถูกรบกวนจากมลพิษ (การเผาซังออย ตอฟางขาว เผาถาน) 

4.ครัวเรือนไมคอยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

5.ครัวเรือนไมคอยมีความอบอุน 

6.ราษฎรในหมูบานขาดความรูดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

7.ขาดสถานท่ีสําหรับกิจกรรมนันทนาการเชนสนามกีฬาอุปกรณกีฬาในบางหมูบาน 

8.สวัสดิการและกองทุนสําหรับผูสูงอายุผูยากไรและผูพิการยังมีไมท่ัวถึง 

9.คนในครัวเรือนบางหมูบานไมคอยไดรับขาวสารท่ีเปนประโยชน 

10.คนในครัวเรือนติดสุรา 

11.ประชาชนขาดความรูในดานการปองกันและแกไขการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกโรค 

อุจจาระรวงและโรคเอดส 

12.ตองการสนับสนุนดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือไมใหสูญหายไป 

   4.ปญหาดานเศรษฐกิจ 

4.1 คนอายุ  15 – 60  ป (บางสวน) ไมมีรายไดและไมมีอาชีพ   

4.2 ครัวเรือนไมมีการเก็บออมเงิน (บางสวน)  

4.3 ราษฎรมีรายไดต่ําเนื่องจากมีอาชีพท่ีไมม่ันคงไมมีอาชีพเสริมรองรับและไมมีความรูดาน 

อาชีพท่ีประชาชนมีความถนัดและสนใจ 

4.4 ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรเนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีมีอยูตื้นเขินอีกท้ังแหลงน้ํา 

มีอยูไมเพียงพอตอความตองการและมักจะแหงขอดในฤดูแลง 

4.5 ขาดสถานท่ีจําหนายสินคาทองถ่ิน  

4.6 แหลงทองเท่ียวยังขาดการปรับปรุงภูมิทัศนตาง ๆ ใหดูสวยงามเพ่ือจูงใจนักทองเท่ียว   

เปนการสรางรายไดใหแกคนในชุมชน 

5.ปญหาดานการเมือง การบริหาร 

ประชาชนสวนใหญไมใหความสําคัญเก่ียวการมีสวนรวมทางการเมือง จะเห็นไดจากการไมให

ความสําคัญตอการประชาคมทองถ่ิน มีผูรวมประชาคมนอย การเสนอแนวคิด การใหความสําคัญกับการ

ตรวจสอบจากภาคประชาชน แสดงใหเห็นระดับความสนใจเรื่องการเมืองยังมีไมสูงเทาท่ีควร ตลอดจนยังเคย

ชินกับระบบอุปถัมภ และคานิยมแบบเจาขุนมูลนายเปนสวนใหญ และยังมีความสับสนในบทบาท อํานาจ 

หนาท่ีของตําแหนงทางการเมืองในแตละระดับ รวมท้ังยังขาดความรูความเขาใจในงานและกิจกรรมของ

องคการบริหารสวนตําบล เทาท่ีควร 

 จากการจัดตั้ง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความมุงหมายเพ่ือการกระจายอํานาจใหแกประชาชนใน

ตําบล เพ่ือแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของตนเอง อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ

เปนอยูของประชาชนในชุมชนดีข้ึน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสวนราชการท่ีมีความใกลชิดกับ

ประชาชนสวนใหญของประเทศมากท่ีสุด บทบาทและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนบทบาทท่ี
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สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนในทองถ่ิน ดังนั้น ภาพลักษณของการบริหารจัดการของ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีกลไกการบริหารจัดการท่ีโปรงใส ซ่ือตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ และตองเนนและให

ความสําคัญเรื่องของการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในทุกข้ันตอน ท้ังนี้องคการ

บริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดมีการบริหารจัดการโดยยึดถือตามหลักการพ้ืนฐานธรรมาภิบาล อยางเครงครัด

แลว ซ่ึงถือไดวาเปนการบริหารจัดการมิติใหมท่ีจะสรางสรรค ประชาธิปไตยจากฐานรากท่ีแทจริง ชุมชนจะ

สามารถอยูรวมกันสรางสรรค และจรรโลงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริงตอไป นอกจากจะมีอุปสรรคใน

ดานงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด แตองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงมีพ้ืนท่ีกวางใหญ และปญหาท่ีตอง

ไดรับการแกไขใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแลว อุปสรรคท่ีสําคัญท่ียึดโยงไปถึงประชาชนท่ียัง

เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนอยมาก เห็นไดชัดเจนจากการให

ความสําคัญในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน ทําใหไมทราบถึงปญหา ความตองการท่ีกวางขวาง ซ่ึงก็จะ

กระทบไปถึงการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล อยางแทจริง 

แนวทางแกไข 

 - ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ใหความสําคัญกับโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประเภทสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายพรอมท้ังแกปญหาตางๆ โดยมีแนวทางในการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

1.ดําเนินการสรางระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเปน เชน ถนน ทางเทา รองระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ใน 

สวนท่ียังขาด จะดําเนินการใหครบถวนตามสถานะทางการคลัง การงบประมาณท่ีมีอยู และลําดับความสําคัญ

ใหเปนไปตามความตองการของประชาชน 

2.ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปการ ใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณใชการไดดีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสนองความตองการของประชาชน และความจําเปนเรงดวน 

3.ดําเนินการปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟา แสงสวาง ใหท่ัวถึง และเพียงพอ 

- ดานสิ่งแวดลอม พัฒนาคน โดยการใหความรูความเขาใจและสรางจิตสํานักรวมกัน เก่ียวกับการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยความฉลาดและใชอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนใน

พ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยหลีกเลี่ยงใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด ตองครอบคลุมท้ังปญหาดานการทําลาย

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความเสื่อมโทรมรวมถึงปญหาการกอมลพิษแกสิ่งแวดลอมท่ีจะ

สงผลกระทบกลับมาสูตัวประชาชนเองดวย ในเรื่องของขยะ ตองสงเสริม และสนับสนุนใหมีการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอย ท่ีตองเปนภาระในการกําจัด  และตองลดการใชวัสดุท่ีกําจัดยาก หรือมีปญหาตอสิ่งแวดลอม 

รวมถึงการปลูกฝงทัศนคติและสรางคานิยมของประชาชนในพ้ืนท่ี ในการรวมมือปองกันอันตรายจากการใช

วัตถุมีพิษ และท้ิงกากของเสียอันตราย เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช สารเคมีกําจัดวัชพืช (ยาฆาหญา) ท้ังในนาขาว และในไรมัน ไรออย ยางพารา เปนตน ซ่ึงลวนมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และตอเกษตรกรอยางมากอีกดวย 

- ดานการจัดระเบียบชุนชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย เก่ียวกับปญหายาเสพติด แนว

ทางการแกไขตองดําเนินการรณรงคปองกันปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องแบบบูรณาการรวมกันระหวาง

หนวยงานตาง ๆ และเฝาระวังยาเสพติดเขาสูชุมชน โดยประสานหนวยท่ีรับผิดชองเพ่ือตรวจคน ตรวจสอบผูมี
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พฤติกรรมนาสงสัย นอกจากนั้นจัดใหมีกิจกรรมทางเลือกใหแกชุมชน เชน กีฬา นันทนาการ ดนตรี กิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนตางๆ รวมถึงใชศาสนาเพ่ือการปองกันและรักษาอาการติดยาเสพติด เชน การในละเวนตอ

บายมุข รูจักรักษาศีล ฝกจิตใหเปนสมาธิ โดยการเรียนรูหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจนเกิดปญญา 

เพ่ือใหเกิดความตระหนักรูท่ีจะปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนาไดอยางถูกตอง และดีงาม 

 

- แนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจในชุมชนโดยตองใหความสําคัญ และเนนหนักในเรื่องการหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเต็มรูปแบบดวยการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง สงเสริมการสนับสนุนภูมิปญญา

ชาวบาน ปรับการพัฒนาใหอยูบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ 

- ดานการเมืองบริหาร การบริหาร แนวทางการแกไข ตองสงเสริมใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจ

ในบทบาทของประชาชนท่ีมีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถเขามามีสวนรวมในกระยวนการ

บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดอยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและถวงดุล ซ่ึง

หากประชาชนไดเขามามีสวนรวม จะสงผลใหการบริหารจัดการเกิดความโปรงใส ลดปญหาการทุจริต 

ตลอดจนใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึน 

 


