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สวนท่ี 4 

การนําแผนพัฒนาส่ีปไปสูการปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 การพัฒนาดานการสราง

ความเขมแข็งใหชุมชน 

บริหารงาน

ท่ัวไป 

การรักษาความสงบ

ภายใน 

สํานักปลัด 

งานปองกันฯ 

กองชาง 

  บริการชุมชน

และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา สํานักปลัด 

  บริการชุมชน

และสังคม 

สาธารณสุข กองสวัสดิการฯ สํานักปลัด 

  บริการชุมชน

และสังคม 

สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการฯ สํานักปลัด 

  บริการชุมชน

และสังคม 

เคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัด 

  บริการชุมชน

และสังคม 

สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

สํานักปลัด กองชาง 

  บริการชุมชน

และสังคม 

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองสวัสดิการฯ สํานักปลัด 

  เศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัด กองสวัสดิการฯ 

  เศรษฐกิจ การพาณิชย กองคลัง สํานักปลัด 

  การดําเนินงาน

อ่ืน 

งบกลาง สํานักปลัด กองชาง 

2 การพัฒนาดาน

เกษตรกรรมในรูปแบบ

เกษตรปลอดภัย 

เศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัด กองสวัสดิการฯ 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

3 การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

บริการชุมชน

และสังคม 

เคหะและชุมชน กองชาง สํานักปลัด 

กองคลัง 

  บริการชุมชน

และสังคม 

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง สํานักปลัด 

กองสวัสดิการฯ 

  เศรษฐกิจ การเกษตร กองชาง สํานักปลัด 

  เศรษฐกิจ การพาณิชย กองชาง สํานักปลัด 

4 การพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชน

และสังคม 

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

สํานักปลัด กองชาง 

กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 

5 การพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

สงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถ่ิน 

บริการชุมชน

และสังคม 

การศาสนา

วัฒนธรรมและนัน

นทนาการ 

กองการศึกษาฯ สํานักปลัด 

กองชาง 

กองคลัง 

6 การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการภาครัฐตามหลัก

ธรรมาภิบาลและนโยบาย

เรงดวนของรัฐ 

บรหิารงาน

ท่ัวไป 

บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองสวัสดิการฯ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 885,000 11 525,000 11 730,000 13 775,000 47 2,915,000 

1.2 แผนงานการศึกษา 12 6,248,400 12 6,248,400 12 6,248,400 11 6,506,000 47 25,251,200 

1.3 แผนงานสาธารณสุข 3 277,500 3 277,500 3 277,500 3 277,500 12 1,110,000 

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 220,000 3 210,000 3 220,000 3 170,000 12 820,000 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 

1.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 200,000 4 455,000 6 725,000 6 975,000 17 2,355,000 

1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนท

นาการ 

2 170,000 3 970,000 2 170,000 3 205,000 10 1,515,000 

1.8 แผนงานการเกษตร 4 200,000 6 420,000 4 219,000 4 380,000 18 1,219,000 

1.9 แผนงานการพาณิชย 0 0 2 50,000 1 180,000 2 50,000 5 280,000 

1.10 แผนงาน งบกลาง 6 15,870,400 6 17,600,000 6 18,780,000 6 19,960,000 24 72,210,400 

รวม 43 24,071,300 51 26,855,900 49 27,649,900 52 29,398,500 195 107,975,600 

2) การพัฒนาดานเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

2.1 แผนงานการเกษตร 4 420,000 13 1,070,000 15 1,220,000 10 1,395,000 42 4,105,000 

รวม 4 420,000 13 1,070,000 15 1,220,000 10 1,395,000 42 4,105,000 

 

แบบ ผ. 07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 265,000 1 25,000 2 125,000 3 190,000 9 605,000 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 900,000 12 2,760,000 12 5,100,000 5 3,430,000 32 12,190,000 

3.3 แผนงานการเกษตร 2 700,000 12 2,760,000 12 5,100,000 5 3,430,000 31 11,990,000 

3.4 แผนงานการพาณิชย 1 20,000 4 860,000 4 1,730,000 3 200,000 14 2,801,000 

รวม 9 1,885,000 29 6,405,000 30 12,0555,000 16 7,250,000 84 27,595,000 

4) การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 250,000 2 250,000 2 250,000 1 150,000 7 900,000 

4.2 แผนงานการเกษตร 2 80,000 4 110,000 2 40,000 4 110,000 12 340,000 

รวม 4 330,000 6 360,000 4 290,000 3 260,000 17 1240,000 

5) การพัฒนาแหลงทองเท่ียว สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันนท

นาการ 

5 500,000 6 1,100,000 7 4,580,000 5 500,000 23 6,680,000 

รวม 5 500,000 6 1,100,000 7 4,580,000 5 500,000 23 6,680,000 

 

 

 

แบบ ผ. 07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

6) การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 7 470,000 6 450,000 6 450,000 6 450,000 25 1,820,000 

รวม 7 470,000 6 450,000 6 450,000 6 450,000 25 1,820,000 

รวมท้ังส้ิน 72 27,676,300 111 36,240,900 111 154,744,900 72 39,253,500 92 257,915,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ  

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

          1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารงานท่ัวไป) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ปองกันอุบัติเหต-ุ

อุบัติภัยขับข่ีปลอดภัย 7 

วันอันตราย (ปใหม) 

เพ่ือลดอุบัตเิหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลปใหม 

1 ครั้ง 

 7 วัน 

50,000  

(58=50,000) 

(59=50,000) 

(60=50,000) 

 

50,000  

 

50,000  

 

50,000  

 

รอยละของอุบัติเหต ุ

อุบัติภัยในเขตพ้ืน

รับผิดชอบ = 0 

อุบัติเหตุในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบชวงเทศกาลป

ใหม = 0 

สํานักปลดั 

งานปองกัน

บรรเทาฯ 

2 

 

 

สนับสนุนการปฏิบัติ

หนาท่ีหนวยกูชีพ 

เพ่ือสนับสนุนการ

ใหบริการการ

การแพทยฉุกเฉิน 

หนวยกูชีพ 300,000 

(58=300,000) 

(59=300,000) 

(60=300,000) 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

หมูบานท่ีมีผูปวยฉุกเฉิน

ไดรับบริการผานระบบ

การแพทยฉุกเฉิน 100% 

ประชาชนไดรับบริการ

ตามมาตรฐาน และลด

ความสญูเสยี 

สํานักปลดั 

3 ปองกันอุบัติเหต-ุ

อุบัติภัยขับข่ีปลอดภัย 7 

วันอันตราย(สงกรานต) 

เพ่ือลดอุบัตเิหตุทาง

ถนนชวงเทศกาล

สงกรานต 

1 ครั้ง 

 7 วัน 

50,000  

(58=50,000) 

(59=50,000) 

(60=50,000) 

50,000  

 

50,000  

 

50,000  

 

รอยละของอุบัติเหตุ 

อุบัติภัยในเขตพ้ืน

รับผิดชอบ = 0 

อุบัติเหตุในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบชวงเทศกาล

สงกรานต = 0 

สํานักปลดั 

4 ฝกอบรม/ทบทวน

อาสาสมัครปองกันไฟปา

ในพ้ืนท่ี 

ทบทวนกําลังพลดาน

ปองกันไฟปาในพ้ืนท่ี 

1 ครั้ง 10,000 

(59=10,000) 

(60=20,000) 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จํานวนครั้งของการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานควบคุมไฟปา 

สามารถควบคุมไฟปาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.1 แผนงานการรักษาความงบภายใน (ดานบริหารงานท่ัวไป) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 ดําเนินงานศูนย

ปองกันและบรรเทา

ภัยฯ 

เพ่ือใหสมาชิก  อป

พร.  มีความรูความ

เขาใจในบทบาท

หนาท่ีและภารกิจ

ดานสังคม 

12 เดือน 20,000 

(59=20,000) 

(60=20,000) 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

รอยละของ

ประชาชน

ผูประสบภัยไดรับ

การชวยเหลือ

เบื้องตน = 100 

อปพร.มีจิตอาสา 

เสียสละ พรอม

ปฏิบัติหนาท่ีให

ความชวยเหลือ   

อยางทันทวงที 

สํานักปลัด 

6 ฝกซอมแผนการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณะภัย 

เพ่ือเตรียมความ

พรอมการปองกัน

และบรรเทาฯ 

1 ครั้ง/ป 10,000 

(59=10,000) 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

รอยละของผู

ฝกซอมแผนปองกัน

ภัยฯ สามารถรับมือ

สถานการณภัยพิบัติ

ได 

จนท.มีความรูท่ีจะ

ปฏิบัติหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

7 จัดหาวัสดุอุปกรณ/

เครื่องมือในการ

ปองกันและบรรเทา

ฯ/กูชีพ-กูภัย 

เพ่ือใหมีวัสดุ/

เครื่องมือใชในการ

ปองกันบรรเทาฯ/

งานการแพทยฉุกเฉิน 

1 ครั้ง 50,000 

- 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

งานปองกันฯ มี

เครื่องมือ/อุปกรณ

ใชในงาน ท่ี

เหมาะสม 

การชวยเหลือ 

ปองกันและบรรเทา

ฯ ไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารงานท่ัวไป) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

8 ฝกอบรม/ทบทวน/

ซอมแผนกูชีพกูภัย 
เพ่ือใหการปฏิบัตหินาท่ี

ใหการชวยเหลือผูปวย

ฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 10,000 

- 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จํานวนทีมกูชีพกูภัย

ไดรับการฝกอบรม

ทบทวนรอยละ 100 

การใหปฏิบัติการกูชีพ

กูภัยมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐาน 

สํานักปลัด 

9 ฝกอบรม/ทบทวน

เครือขายรักษาความ

สงบ อปพร. 

เพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือภาคประชาชนให

มีสวนรวมในการ

ชวยเหลือ/ปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย 

2 % ของ

จํานวน

ประชากร 

150,000 

(59=150,000) 

- 50,000 

 

50,000 

 

ระดับความสําเร็จของ 

อปพร. ท่ีไดรับการ

ฝกอบรม/ทบทวน

รอยละ 80 

มีเครือขายในการ

เสริมสรางความสงบ

สุข สรางชุมชนให

เขมแข็ง 

สํานักปลัด 

10 วันสถาปนา อปพร./

รวมกิจกรรมศูนย 

อปพร. อําเภอ/จังหวัด 

 

เพ่ือแสดงพลังกลุมในวัน

สําคัญของ อปพร. 

1 ครั้ง/ป 10,000 

- 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

อปพร. ไดเขารวม

กิจกรรมวันสถานปนา

อยางนอย 1 ครั้ง 

สรางสรรคกิจกรรม

เปนท่ีประจักษตอ

สาธารณชนถึงความมี

จิตใจเสียสละ 

สํานักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ดานบริหารงานท่ัวไป) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

11 ติดตั้งกลองวงจรปด

จุดเสี่ยงภายใน

หมูบาน  

 

เพ่ือใหประชาชนเกิด

ความม่ันใจใน

มาตรการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

3 จุด 

ตอป 

200,000 

- 

- 200,000 

 

200,000 

 

มีการนําเทคโนโลยี

มาใชใหเกิด

ประโยชนในดาน

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ประชาชนมีความอุนใจ

เก่ียวกับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

12 ติดตั้งสัญณาณไฟ

กระพริบจุดเสี่ยง  

ม.1-4, 7, 10-12 

เพ่ือเปนสัญณาณเตือน

ภัยในบริเวณทางแยก

และจุดเสี่ยง 

8 หมูบาน 25,000 

- 

25,000 

 

- 25,000 

 

จํานวนสัญณาณไฟ

กระพริบท่ีติดตั้งตาม

ทางแยกและจุดเสี่ยง 

อุบัติเหตุจากการจราจร

ในตามทางแยกและจุด

เสี่ยงลดลง 

กองชาง 

13 จัดใหมีปายบอกทาง 

ปายจราจรตางๆ   

เพ่ือบอกทาง และแจง

เตือนใหปฏิบัติตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

ติดตั้ง 4 

จุด 

- 

(60=20,000) 

20,000 

 

- 20,000 

 

จํานวนปายบอกทาง 

และปายจราจรท่ี

ติดตั้ง 

ผูใชรถใชถนนทราบ

เสนทางและปฏิบัติตาม

กฎจราจร 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี  5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.2 แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ผลิตสื่อการเรียนการ

สอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สงเสริมการศึกษาเด็ก

กอนเกณฑ 

11 ศูนย 30,000 

(58=30,000) 

(59=30,000) 

(60=30,000) 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สื่อการเรียนการสอนท่ี

จัดทําข้ึนเอง 

ศูนยมีสื่อการเรยีนการสอน

เหมาะสมกับพัฒนาการของ

เด็ก 

กองการศึกษา 

2 จัดหาอาหารเสริม (นม) 

ใหเด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

เพ่ือใหเด็กไดรับการ

เลี้ยงดูใหเจรญิเติบโต

อยางสมวัย 

11 แหง 607,600 

(59=607,600) 

60=600,000) 

 

590,000 

 

590,000 

 

590,000 

 

รอยละของเด็กกอน

เกณฑในศูนยฯ ท่ี

ไดรับอาหารเสรมิ 

(นม) = 100 

เด็กไดรับสารอาหารท่ีดี 

รางกายเจริญเติบโต สมบูรณ

แข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

3 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูท่ีจะ

นํามาปฏิบัติงาน 

26 คน 50,000 

(58=50,000) 

(59=50,000) 

(60=50,000) 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

บุคลากรไดพัฒนา

ศักยภาพ › 80% 

บุคคลากรนําความรูในการ

สอนเด็กนักเรียน 

กอง 

การศึกษา 

4 จัดหาเครื่องสนามเด็ก

เลนใหศูนยเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาทักษะเด็ก

กอนเกณฑ 

11 ศูนย - 150,000 150,000 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

เครื่องเลนท่ีเหมาะสม 

เด็กกอนเกณฑมีพัฒนาการท่ี

ดี 

กอง 

การศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.2 แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 จัดอาหารเสริม (นม) 

ใหเด็ก นร.ในสังกัด 

สพฐ. 

เพ่ือใหเด็กไดรับการ

เลี้ยงดูใหมีฒนาการ

อยางสมวัย 

9 แหง 1,320,000 

(59=1,164,800) 

(60=1,240,000) 

1,460,000 

 

1,490,000 

 

1,540,000 

 

รอยละของนักเรียนใน

สังกัด สพฐ. ท่ีไดรับ

อาหารเสริม (นม) = 

100 

เด็กไดรับสารอาหารท่ีดี 

รางกายเจริญเติบโต 

สมบูรณแข็งแรง 

กอง 

การศึกษา 

6 สนับสนุนคาใชจาย

อาหารกลางวันให 

ร.ร. สังกัด สพฐ. 

เพ่ือใหเด็กไดรับการ

เลี้ยงดูใหเติบโตอยาง

สมวัย 

9 แหง 2,560,000 

(59=256,000,000) 

 

2,500,000 

 

2,500,000 

 

2,500,000 

 

จํานวนเด็ก ร.ร. สังกัด 

สพฐ. ท่ีไดรบัสนับสนุน 

เด็กนักเรยีนมีรางกาย

เติบโตอยางสมวัย 

กอง 

การศึกษา 

7 สนับสนุนคาใชจาย

การบริหาร

สถานศึกษา (อาหาร

กลางวัน ศพด.) 

เพ่ือใหเด็กไดรับการ

เลี้ยงดูใหเจรญิเติบโต

อยางสมวัย 

11 ศูนย 1,736,000 

(59=1,736,000) 

(60=1,519,300) 

 

1,736,000 

 

1,736,000 

 

1,736,000 

 

รอยละของเด็กใน

ศูนยฯ ไดรับประทาน

อาหารกลางวัน = 100 

เด็กไดรับสารอาหารท่ีดี 

รางกายเจริญเติบโต 

สมบูรณ แข็งแรง 

กอง

การศึกษา 

8 จัดหาวัสดุการศึกษา /

สื่อการเรียนการสอน

ใหศูนยฯ เด็ก 

สงเสริมการศึกษาเด็ก

กอนเกณฑ 

11 ศูนย 100,000 

(58=100,000) 

(59=100,000) 

(60=100,000) 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการจัดสรรวัสดุ

การศึกษา  100 % 

ศูนยฯ มีวัสดุการศึกษา

ท่ีเหมาะสมกับ

พัฒนาการของเด็ก 

กอง

การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.2 แผนงานการศึกษา (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

9 สนับสนุนคาใชจาย

สถานศึกษา ศพด. 

(จัดการศึกษา, วัสดุราย

หัว) 

เพ่ือใหเด็กไดรับการ

สงเสริมพัฒนาการ

ใหเหมาะสมกับวัย 

11 แหง 50,000 

(59=) 

(60=50,000) 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

นักเรียนไดรับการสงเสรมิ

พัฒนาการเหมาะสมกับวัย 

100 % 

เด็กนักเรยีนมีพัฒนาการ

สมวัย 

กอง 

การศึกษา 

10 สงเสริมกิจกรรมดาน

การศึกษา งานวิชาการ 

ศพด. 

เพ่ือสงเสริมงานดาน

วิชาการในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

11 แหง 20,000 

- 

20,000 20,000 20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได

เผยแพรผลงานวิชาการทุก 

ศพด. 

ครูมีความรูความสามารถ

ในดานวิชาการและนํามา

สงเสริมพัฒนาการเด็ก 

กอง

การศึกษา 

11 กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กแหงใหม 

ม.11 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนมี

สถานท่ีเรียนท่ี

เหมาะสม ปลอดภัย 

1 แหง 2,000,000 

- 

- - - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สรางใหม 1 ศูนย 

มีศูนยฯ ใกลบานไดรับ

ความสะดวกยิ่งข้ึน 

กอง

การศึกษา 

12 สนับสนุนศูนยกีฬาตําบล

จําปาโมง 

เพ่ือสงเสริมดานออก

กําลังและพัฒนา

ทักษะดานกีฬากับ

นักเรียน และ

ประชาชน 

1 ครั้ง 300,000 

(58=300,000) 

(59=300,000) 

(60=300,000) 

300,000 300,000 300,000 นักเรียนและประชาชนรอย

ละ 60 ไดการสงเสริมการ

ออกกําลังกายและเลนกีฬา 

นักเรียน และประชาชนได

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

จากการออกกําลังกาย 

กอง

การศึกษา 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.01 



- 83 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.3 แผนงานสาธารณสุข (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

การแพทย 

เพ่ือใชในการปองกันและ

แกไขปญหาโรคติดตอและ

ไมตดิตอในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

1 ครั้ง 100,000 

(58=100,000) 

(59=100,000) 

(60=100,000) 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

โรคตดิตอและไมติดตอ

ในพ้ืนท่ีไดรับการ

ปองกันและแกไข 

100% 

ไมมรีะบาดของโรคตดิตอ

หรือไมมีโรคไมติดตอ

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

สํานักปลดั 

2 ปองกันโรคระบาด/ฉีด

พนสารเคมีกําจัดยุงลาย 

เพ่ือปองกันการแพร

ระบาดของโรคตางๆ  

 

17 หมูบาน 250,000 

(58=250,000) 

(59= - ) 

(60=250,000) 

50,000 

 

50,000 

 

100,000 

 

จํานวนหมูบานท่ีไดทํา

การฉีดพนสารเคมีกําจัด

ยุงลาย 

ไมมีการระบาดของโรค

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

สํานักปลดั 

3 พัฒนางานดาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุข

หมูบานในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

17 หมูบาน 127,500 

(58=127,000) 

(59=127,000) 

(60=127,000) 

127,500 

 

127,500 

 

127,500 

 

จํานวนหมูบานท่ีไดรับ

การพัฒนางานดาน

สาธารณสุข 

ผลการดําเนินงานของ  

อสม.ท่ีมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



- 84 - 
 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สงเคราะหครอบครัว

ของผูดอยโอกาสใน

สังคม 

เพ่ือใหผูดอยโอกาส

ไดรับการ 

กลุมผูพิการ, 

ผูดอยโอกาส 

100,000 

(59=100,000) 

(60=100,000) 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวนผูดอยโอกาสท่ี

ไดรับการสงเคราะห 

 กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

2 ซอมแซมบานผูยากไร

และดอยโอกาส 

เพ่ือซอมแซมบานใหอยู

ในสภาพท่ีมั่งคงถาวร

และปลอดภัย 

3 หลัง 50,000 

(59=50,000) 

 

- 50,000 

 

- จํานวนบานผูยากไร

และดอยโอกาสท่ีไดรับ

การซอมแซม 

ผูยากไรและดอยโอกาส

มีบานท่ีมั่งคงถาวรพัก

อาศัย 

กองชาง 

3 สรางบานรวมแรงรวม

ใจใหแกผูยากไรและมี

รายไดนอย 

สรางมีท่ีอยูอาศัยท่ี

มั่นคงใหแกผูยากไร 

1 หลัง/ป - 100,000 

 

- 100,000 

 

จํานวนบานท่ีสราง

ใหแกผูยากไร 

ผูยากไรมีท่ีอยูอาศัย 

ท่ีมั่นคงถาวร 

กองชาง 

4 ศูนยเรียนรูโรงเรียน

ผูสูงอายุ แกอยางสงา 

ชราอยางมีคุณภาพ 

เพ่ือใหผูสูงอายไุดใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชนและมี

กิจกรรมรวมกัน 

ผูสูงอายุในเขต

พ้ืนท่ี 

60,000 

- 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

มีกิจกรรมกลุม

ผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี

รวมกลุมดําเนิน

กิจกรรมสัปดาหละ 1-

2 ครั้ง 

ผูสูงอายไุดเขารวม

กิจกรรมการเรียนรูตาม

ความชอบความถนัด

รวมกันมากข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
แบบ ผ.01 
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องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 

 

 

ปรับปรุงภูมิทัศนและ

จัดใหมีสวนหยอม หมูท่ี  

5, 7, 17 (หนองทุงมน, 

บอประมง, หนองเหลา

จา) 

เพ่ือใหมีสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ

และการ

นันทนาการ 

3  แหง - 100,000 

- 

100,000 

- 

100,000 ชุมชนมีสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ

และนันทนาการ

อยางนอย 1 แหง 

ประชาชนใชสวน

หยอมเพ่ือพักผอน

และนันทนาการ 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
แบบ ผ.01 
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องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ขยายเขตเสียงตาม

สายหอกระจายขาว

ประจําหมูบาน  

เพ่ือกระจายขาวสารสู

ประชาชนอยางท่ัวถึงทุก

ครัวเรือน 

3 หมู  - 50,000 

ม.12 

25,000 

ม.2 

25,000 

ม.7 

ครัวเรือนในชุมชนไดยิน

เสียงประชาสัมพันธจาก

หอกระจายขาวรอยละ 

100 

ราษฎรไดรับทราบ

ขาวสารจากหอกระจาย

ขาวอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

2 กอสรางรั้วรอบท่ี

สาธารณะ  

หมู. 1,5,14,12,9 

รักษาท่ีสาธารณะและ

เปนแนวเขตท่ีมั่นคง 

ปองกันการบุกรุก 

5  แหง - 

(59=200,000) 

 

- 300,000 

 

- จํานวนท่ีสาธารณะท่ีได

กอสรางรั้วรอบเปนแนว

เขต 

ท่ีสาธารณะประโยชนไม

ถูกบุกรุกแนวเขต 
กองชาง 

3 กอสรางอาคาร

สงเคราะหประจํา

หมูบาน ม.8 

เพ่ือใชประกอบกิจกรรม

ตางๆ ของหมูบาน 

1 หลัง - - - 200,000 

 

ชุมชนมีอาคารใชประกอบ

กิจกรรมรวมกันท่ี

เหมาะสม 

ความสะดวกในการ

ประกอบกิจกรรมตางๆ 

ของหมูบาน 

กองชาง 

4 กอสรางหองสุขาท่ีเมร ุ 

ม. 3,7,10,14,6 

เพ่ือใชเปนท่ีขับถายใน

การประกอบพิธีกรรม

ฌาปนกิจศพ 

5 หมู 

4 แหง 

- 55,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวนหองนํ้าแตละ

หมูบานท่ีกอสรางใน

บริเวณเมรปุระกอบ

ฌาปนกิจศพ 

ผูรวมงานฌาปนกิจศพมี

หองสุขาในการขับถาย

ท่ีถูกสุขลักษณะ 

กองชาง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
แบบ ผ.01 
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องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 ตอเติมศาลาสวด

อภิธรรมศพ  

ม.2,6,8,7,14,15 

เพ่ือใชประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพของหมูบาน/

ชุมชน 

4 แหง 

5 หมูบาน 

- 

(59=500,000) 

250,000 

ม.6,15 

150,000 

ม.8 

150,000 

 (ม.7,14) 

ชุมชนมสีถานท่ีประกอบ

พิธีฌาปนกิจท่ีเหมาะสม

และถูกสุขลักษณะ 

ความสะดวกในการ

ฌาปนกิจศพของ

ประชาชน 

กองชาง 

6 ปรับปรุงตอเติมศาลา

อเนกประสงค 

 หมูท่ี  7 

ใชเปนสถานท่ีประกอบ

กิจกรรมตางๆ ของชุมชน 

1 แหง - 

(59=200,000) 

- 100,000 

 

 มีศาลาอเนกประสงคใช

ประกอบกิจกรรมรวมกัน

อยางนอย 1 แหง 

ไดรับความสะดวกใน

การจัดกิจกรรมตางๆ

ของชุมชน 

กองชาง 

7 เทคอนกรีตรอบเมรุ  

หมูท่ี 3,12,14 

เพ่ือความสะดวกในการ

ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ 

3 หมู - 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ปริมาณของพ้ืนท่ีรอบเมรุ

ท่ีเทคอนกรีต 

ไดรับความสะดวกใน

การประกอบพิธี 

กองชาง 

8 กอสรางเมร ุหมูท่ี 

6,12 บานกลางนอย 

บานเหลามะแงว 

เพ่ือประกอบพิธีกรรม

ฌาปนกิจศพของหมูบาน 

1 แหง - - - 450,000 

 

ชุมชนมีท่ีประกอบ

ฌาปนกิจศพท่ีถูก

สุขลักษณะ 

มีสถานท่ีประกอบพิธี

ฌาปนกิจศพท่ีได

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
แบบ ผ.01 



- 88 - 
 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 จัดหาอุปกรณกีฬา 

ศูนยกีฬาตําบล/

หมูบาน 

ศูนยฯ /หมูบานมีอุปกรณ

กีฬาไวใหกับผูประสงค

ฝกซอมและออกกําลัง

กาย 

1 ครั้ง/ป 100,000 

(58=100,000) 

(59=100,000) 

(60=100,000) 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวนหมูบานท่ีไดรับ

การสนับสนุนอุปกรณ

กีฬา 100% 

ศูนยมีความพรอมใน

ดานการฝกซอมและ

ใหบริการอุปกรณฝก 

กอง

การศึกษา 

2 ปรับปรุงลานกีฬา

ภายในชุมชน หมู 5 

เพ่ือใหมีสถานท่ีออกกําลัง

กายภายในชุมชน 

1  แหง - - - 35,000 

 

ในชุมชนมีสถานสําหรับ

นันทนาการ/ออกกําลัง

กาย 

มีสถานท่ีออกกําลัง

กาย/กิจกรรม

นันทนาการ 

กองชาง 

3 จัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

และพัฒนาการของเด็ก 

1 ครั้ง 70,000 

(59=70,000) 

(60=70,000) 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

ผูเขารวมโครงการมี

ความพึงพอใจไมต่ํากวา

รอยละ 80 

เด็กไดรวมกิจกรรม

อยางสนุกสนานพรอม

ท้ังไดรับความรู 

กอง

การศึกษา 

4 กอสรางสนามกีฬา

ชุมชนหนองเหลาจา 

ม. 17 

เพ่ือใหมีสนามแขงขัน

กีฬาระดับตําบลท่ีได

มาตรฐาน 

1  แหง - 800,000 

 

- - มีสนามกลางท่ีได

มาตรฐาน 

มีสนามเพ่ือออกกําลัง

กายและแขงขันกีฬาท่ีมี

มาตรฐาน 

กองชาง 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
แบบ ผ.01 
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องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.8 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สงเสริมสนับสนุนกลุม

อาชีพ/กลุมแปรรูป

อาหาร 

สงเสริมการรวมกลุม

ประกอบอาชีพเสริมใหมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

1 ครั้ง 

 

20,000 

- 

20,000 

 

20,000 - จํานวนกลุมท่ีไดรับการ

สงเสริมสนับสนุน 

สมาชิกในกลุมมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

กอง

สวัสดิการฯ 

2 สงเสริม/สนับสนุน

อาชีพการปลูกเห็ด 

สงเสริมการรวมกลุม

ประกอบอาชีพเสริมใหมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

1 ครั้ง - 50,000 - 50,000 

 

ระดับความสําเร็จของกลุม

อาชีพมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

สมาชิกในกลุมมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

3 สงเสริมกลุมแมบาน

เกษตรกรแปรรูป

ผลผลติการเกษตร 

เพ่ือสงเสริมการรวมกลุม

ประกอบอาชีพเสริมใหมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

17 หมู 30,000 

- 

30,000 

 

30,000 - จํานวนหมูบานท่ีไดรับการ

สงเสริมเก่ียวกับการแปร

รูปผลิตผลการเกษตร 

สมาชิกในกลุมมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

4 สงเสริมกลุมเลี้ยงปลา

ใน 

บอซีเมนต  

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูการ

รวมกลุมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

17 หมู - 170,000 

 

- 170,000 

 

จํานวนประชาชนท่ีนําแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใชในการดํารงชีพ 

ประชาชนใชแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดําเนินชีวิต 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.8 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 สงเสริมกลุมอาชีพ 

วิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือสงเสริมการ

รวมกลุมประกอบ

อาชีพเสริมใหมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

17 หมู 50,000 

- 

50,000 60,000 

 

60,000 

 

ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินงานของ

กลุมอาชีพวิสาหกิจ

ชุมชนรอยละ 70 

สมาชิกในกลุมมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

6 สงเสริมอาชีพ

แกไขปญหาความ

ยากจน 

เพ่ือสงเสริมการ

ประกอบอาชีพเสริม

ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

หมูท่ี 1-17 100,000 

(58=100,000) 

(59=100,000) 

(60=100,000) 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

จํานวนหมูบานท่ีไดรับ

การสงเสริมอาชีพ 

ครัวเรือนท่ีไดรับการ

สงเสริมอาชีพมี

รายไดเสริม 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.9 แผนงานการพาณิชย (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 กอสรางตลาดกลาง

ชุมชม  

 

เพ่ือใหมีแหลงจําหนาย 

และเปนตลาดกลาง

ภายในชุมชน 

1  แหง - - 180,000 

 

- ชุมชนมีตลาดกลาง

ภายในชุมชนอยาง

นอย 1 แหง 

สะดวกและเหมาะสม

ในการคาขายและ

ใหบริการชุมชน 

กองชาง 

2 สงเสริมกลุมทอผา

สายรุง  

หมูท่ี 13,16 

เพ่ือสงเสริมการ

รวมกลุมประกอบ

อาชีพเสริมใหมีรายได

เพ่ิมข้ึน 

2 หมู - 20,000 

 

- 20,000 

 

จํานวนสมาชิกกลุมท่ี

นําแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใชในการดํารง

ชีพ 

สมาชิกในกลุมมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

3 สนับสนุนทุนตอเติม

รานคาชุมชน หมูท่ี 

1,13 

เพ่ือตอเติมสถานท่ีจํา

หนวยสินคาใหรานคา

ชุมชน 

2 แหง - 30,000 

 

- 30,000 

 

จํานวนรานคาชุมชน

ท่ีไดรับการสนับสนุน

เงินทุนตอเติม 

รานคาชุมชนมีพ้ืนท่ี

วางสินคาเพ่ือ

จําหนายใหแกสมาชิก

ของรานคา 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.10 แผนงาน งบกลาง (ดานการดําเนินการอ่ืน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 บรรเทาความ

เดือดรอนเหตุฉุกเฉิน 

กรณีเรงดวน  

ชวยเหลือบรรเทาความ

เดือดรอนเหตุฉุกเฉิน 

เรงดวนและภัย

ธรรมชาตเิบ้ืองตน 

17 หมู 400,000 

(58=800,000) 

(59=960,000) 

(60=405,000) 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

จํานวนประชาชนท่ี

ไดรับการชวยเหลือ

อยางท่ัวถึงและเปน

ธรรม 

ผูท่ีประสบภัยมีกําลังใจ

ท่ีจะดํารงชีวิตในสังคม

อยางเปนสุข 

สํานักปลดั 

2 จัดสวัสดิการเบ้ียยัง

ชีพผูพิการ 

เพ่ือใหผูพิการไดรับ

สวัสดิการและเงินเบ้ีย

เลี้ยงยังชีพ 

กลุมผูพิการ 

276 คน 

3,110,400 

(58=1,999,200) 

(59=2,185,600) 

(60=3,140,000) 

 

3,340,000 

 

3,520,000 

 

3,700,000 

 

จํานวนผูพิการท่ีไดรับ

เบ้ียยังชีพรอยละ 100 

ผูพิการไดรับเบ้ียยังชีพ

เพ่ิมมากข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

3 จัดสวัสดิการเบ้ียยัง

ชีพใหผูติดเช้ือเอดส 

เพ่ือใหผูติดเช้ือไดรบั

สวัสดิการและเงินเบ้ีย

เลี้ยงยังชีพ 

กลุมผูติดเช้ือ 

17 คน 

120,000 

(58=120,000) 

(59=120,000) 

(60=132,000) 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

จํานวนผูตดิเช้ือ HIV 

ท่ีไดรับการสนับสนุน

เบ้ียยังชีพ 

ผูติดเช้ือไดรบัเบ้ียยัง

ชีพดํารงชีพอยูในสังคม

อยางปกติสุข 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

4 จัดสวัสดิการเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอาย ุ

เพ่ือใหผูสูงอายไุดรับ

สวัสดิการและเงินเบ้ีย

เลี้ยงยังชีพ 

ผูสูงอายุ 

1,479 คน 

12 ลาน 

(58=10,442,600) 

(59=10,960,100) 

(60=11,600,00) 

13.6 ลาน 

 

14.6 ลาน 

 

15.6 ลาน 

 

จํานวนผูสูงอายุท่ี

ไดรับเบ้ียยังชีพ 

ผูสูงอายไุดรับเบ้ียยัง

ชีพมีคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
แบบ ผ.01 
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องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

     1.12 แผนงาน งบกลาง (ดานการดําเนินการอ่ืน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 สมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน

ตําบลจําปาโมง 

เพ่ือสมทบกองทุนใน

การดูแลซ้ึงกันและกัน

บนพ้ืนฐานของความ

เอ้ืออาทรตอกัน 

1 กองทุน 50,000 

(58=50,000) 

(59=50,000) 

(60=50,000) 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวนสมาชิก

กองทุนมีไมนอยกวา 

10 % ของจํานวน

ประชากรในพ้ืนท่ี 

เกิดความรักความ

เอ้ืออาทร ดูแลทุกข

สุขซ่ึงกันและกัน 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

6 สมทบกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพตําบลจําปา

โมง 

สมทบเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ตําบล (กปสต.) 

1 ครั้ง 190,000 

(58=190,000) 

(59=190,000) 

(60=190,000) 

190,000 

 

190,000 

 

190,000 

 

องคกรสมทบ

เงินกองทุน สปสช. 

เปนไปตาม

หลักเกณฑและ

ระเบียบท่ีกําหนด 

การบริหารงาน

กองทุนเกิด

ประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กอง

สวัสดิการฯ 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
แบบ ผ.01 
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องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 ดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 2.1 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 กอสรางลาน คสล.

ตากผลผลิตทางการ

เกษตร ม.13,7,11 

ตากผลผลิตทางการ

เกษตรและกิจกรรม

อ่ืนๆ ของชุมชน 

3 แหง - 

(58=200,000) 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

จํานวนพ้ืนท่ีลาน คสล. 

ท่ีกอสราง 

ประชาชนมีท่ีตาก

ผลผลิตทางการ

เกษตรหลังการเก็บ

เก่ียว 

กองชาง 

2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

พลังงานแสงอาทิตย  

หมูท่ี 11 

ผันน้ําสงใหเกษตรกร

เพ่ือทําการเกษตร 

1 แหง - - - 540,000 

 

จํานวนเครื่องสูบน้ํา

พลังงานแสงอาทิตยท่ี

ติดตั้ง 

สงน้ําใหเกษตรกรมี

น้ําทําการเกษตรอยาง

ท่ัวถึง 

กองชาง 

3 สงเสริมการปลูก

พืชผักปลอดสารพิษ 

เพ่ือการผลิตพืชผักท่ี

มีความปลอดภัยแก

ผูผลิตและผูบริโภค 

17 หมู 

 

- 30,000 

 

30,000 

 

- จํานวนครัวเรือนท่ี

ไดรับการสงเสริมปลูก

ผักปลอดสารพิษ 

ประชาชนนิยมบริโภค

พืชผักปลอดสารพิษ 

สํานักปลัด 

4 ฝกอบรมใหความรู

เกษตรอินทรียตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง  

เพ่ือใหความรูดาน

การเกษตรท่ีเกิด

ประโยชนสูงสุด 

17 หมู  

1 ครั้ง 

20,000 

- 

20,000 20,000 

 

- จํานวนผูฝกอบรมดาน

การเกษตรของแตละ

หมูบาน 

เกษตรกรนําความรูไป

ปรับใชในการ

ประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 ดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 2.1 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล

เพ่ือการเกษตร  

เกษตรกรนําน้ําจากบอ

บาดาลเพ่ือใชใน

การเกษตร 

17 หมู - 25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

จํานวนเกษตรท่ีไดรับการ

ขุดเจาะน้ําเพ่ือการเกษตร 

มีน้ําแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร 

กองชาง 

6 จัดตั้งกองทุนเพ่ือ

การเกษตรในหมูบาน  

เพ่ือเปนเงินทุนสําหรับ

สมาชิกกูยืมเพ่ือ

การเกษตร 

1 กองทุน 

ม. 16,10 

- - 80,000 

 

- จํานวนสมาชิกกองทุนท่ี

กูยืมเงิน 

ชุมชนมีกองทุนเพ่ือ

การเกษตรในชุมชน 

สํานักปลัด 

7 อบรมถายทอดความรู

แกเกษตรกร 

เพ่ือใหไดรับความรู

เก่ียวกับการเกษตรไปใช 

17 หมู - 75,000 

 

90,000 

 

- จํานวนเกษตรกรท่ีเขา

อบรมถายทอดความรู 

เกษตรกรนําความรู

ไปปรับใชในอาชีพ 

สํานักปลัด 

8 อบรมผลิตปุยอินทรีย

ชีวภาพ/ปุยหมัก 

เพ่ือนําไปปรับใชในการ

ประกอบอาชีพดาน

การเกษตร 

1 ครั้ง 30,000 

- 

30,000 30,000 

 

30,000 จํานวนเกษตรกรท่ีผลิต

ปุยอินทรียใชใน

การเกษตรของตน 

เกษตรกรใชปุย

อินทรียในการเกษตร

มากข้ึนและดินมี

สภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 ดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 2.1 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

9 สงเสริมศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือสงเสริมดาน

เกษตรกรรมการ

พัฒนาผลิตผลใหแก

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

1 แหง 30,000 

(58=30,000) 

(59=30,000) 

(60=30,00) 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จํานวนกิจกรรมท่ี

สงเสริมและพัฒนาให

เกษตรกร 

เกษตรกรไดรับ

ความรูนําไปปรับใช

ในการเกษตร 

สํานักปลัด 

10 จัดหาเครื่องจักรกล

เพ่ือการเกษตร ม.5,6, 

1 

ใหบริการประชาชน

เชาเพ่ือการเกษตร 

3 หมู - 300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

จํานวนหมูบานท่ีไดรับ

เครื่องจักรกลเพ่ือ

การเกษตร 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว 

ประหยัดเวลา 

สํานักปลัด 

11 ปองกันและกําจัด

ศัตรูพืช 

เพ่ือปองกันและ

กําจัดศัตรูพืชแก

เกษตรกร 

17 หมู - 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จํานวนเกษตรกรท่ี

ปองกันและกําจัดวัชพืช

ท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ระดับของผลิตผล

ดานการเกษตร

เสียหายนอยลง 

สํานักปลัด 

12 จัดซ้ือเมล็ดพันธุพืช เพ่ือแจกจายให

ประชาชนปลูกผัก

เสริมไอโอดีน 

1 ครั้ง _ 20,000 

 

20,000 

 

- จํานวนครัวเรือนท่ีปลูก

ผักเสริมสารไอโอดีน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ไดรับประทานผัก

เสริมไอโอดัน 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1 ดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 2.1 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

13 กอสรางฉางเก็บ

ผลผลติการเกษตร ม.

2 

เพ่ือเก็บผลติผลทาง

การเกษตรของเกษตรกร 

1 หมู - - 125,000 

 

- ชุมชนมียุงฉางเก็บผลติผล

การเกษตรของชุมชน 

มียุงฉางเก็บผลผลิต

การเกษตร 

กองชาง 

14 ซอมแซมถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตร 

 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรได

สะดวก ปลอดภัย 

17 หมูบาน 340,000 

(58=277,600) 

(59=680,000) 

 

340,000 

 

340,000 

 

340,000 ระยะทางของถนนลูกรังท่ี

ซอมแซม 

สัญจรไปมาสะดวกขน

ถายผลผลติทางการ

เกษตรไดรวดเร็ว 

กองชาง 

15 ลงทอระบายนํ้าใน 

เพ่ือการเกษตร/

ภายในหมูบาน   

เพ่ือลดปญหานํ้าทวมขัง

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมระบาย

นํ้าไดสะดวกข้ึน 

6 หมู - 60,000 

ม.1-6 

20,000 

ม.17 

20,000 

ม.16 

จํานวนทอระบายนํ้า ระบายนํ้าไดรวดเร็วนํ้า

ไมทวมขังพ้ืนท่ีหมูบาน/

เกษตรกรรม 

กองชาง 

16 วางทอ PVC สงนํ้า

เพ่ือการเกษตร  

เพ่ือสงนํ้าใหเกษตรกรทํา

การเกษตร 

1x1,000x0.5  

เมตร 

- 60,000 

ม.10,11 

30,000 

ม.16 

30,000 

ม.1 

จํานวนทอ PVC  เกษตรกรไดรับนํ้าทํา

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

      3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 แผนงานเคหะชุมชน (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

หมูท่ี  10, 11  

( บ.ลาน, บ.มวง) 

ขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึง

ทุกครัวเรือน 

2 หมู 65,000 

(59=300,000) 

(60=) 

- 

 

- 

 

65,000 

 

จํานวนหมูบานท่ีขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา 

ราษฎรไดรับบริการ

ไฟฟาท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

กฟภ.บานผือ/

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟาสอง

สวาง ม.14 

  

เพ่ือใหแสงสวางในเวลา

กลางคืน 

1 หมู 100,000 

(58=47,500) 

(59=90,000) 

 

- 100,000 

 

 จํานวนจุดท่ีไดรับการ

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรเวลา

กลางคืน 

กฟภ.บานผือ/

กองชาง 

3 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

พลังงานแสงอาทิตย  

เพ่ือใหแสงสวางในเวลา

กลางคืน  

ม.1-17 

 2 จุด / หมู 

- 25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

ชุมชนมีการใชพลังงาน

แสงอาทิตยใหเกิด

ประโยชน 

ประชาชนสัญจรไปมา

เวลากลางคืนไดสะดวก 

กองชาง 

4 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

พรอมติดตั้งไฟฟาสอง

วาง 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใหบริการ

ไฟฟาแรงต่ําและตดิตั้ง

ไฟสองสวาง 

หมูท่ี 15 100,000 

(59=35,200) 

 

- - 100,000 

 

ระยะทางท่ีขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําและจํานวนจุดท่ีติด

ไฟสองสวาง 

บริเวณติดไฟกลางคืนมี

แสงสวางประชาชน

สัญจรไดสะดวก 

กองชาง 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 กอสรางรางระบายนํ้า 

หมูท่ี 3,8 

เพ่ือระบายนํ้าท่ีทวมขัง

ภายในหมูบาน 

2 หมูบาน 400,000 

(59=534,100) 

- 

 

200,000 

 

- ขนาดและระยะทาง

ของการกอสรางราง 

ไมมีนํ้าทวมขังภายในพ้ืนท่ี

ของหมูบาน 

กองชาง 

2 กอสรางถนน คสล. 

ม. 4, 6, 7, 12,  

เพ่ือลดฝุนละออง และการ

สัญจรท่ีสะดวก 

4 หมูบาน 800,000 

(59=593,700) 

- - 200,000 

 

ขนาดและระยะทาง

ถนน คสล.ท่ีกอสราง 

ลดฝุนละอองและการ

คมนาคมสะดวก 

กองชาง 

3 ซอมแซมฝายนํ้าลน 

 หมู 6,8,1,14 

เพ่ือเก็บนํ้าไวใชใน

การเกษตรในชวงฤดูแลง 

4 แหง - 200,000 

 

- 200,000 

 

จํานวนฝายนํ้าลนท่ี

ไดรับการซอมแซม 

มีนํ้าเพียงทอท่ีจะใชทํา

การเกษตรใน 

กองชาง 

4 ปรับปรุงซอมแซมราง

ระบายนํ้า  

เพ่ือไมใหมีนํ้าเสียคางในราง

สงกลิ่นเหม็นรบกวน 

0.60.×10 

ม. 

- 20,000 

 

 - ไมมีนํ้าเสียคางในราง

ระบายนํ้า 

ระบายนํ้าไดดีและไมมีกลิ่น

เหม็นรบกวน 

กองชาง 

5 สรางประตูเปดปด

พรอมเสริมสันฝาย

หวยทราย  

เพ่ือกักเก็บนํ้าไดในปริมาณ

ท่ีมากข้ึน 

1 แหง 

ม.2 

- 100,000 

 

 - ปริมาณการกักเก็บนํ้า

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บนํ้าไวใชเพ่ือ

การเกษตรมากข้ึน 

กองชาง 

6 ซอมแซมถนนลาดยาง  สัญจรไปมาอยางสะดวก

และปลอดภัย 

17 หมู 

 

250,000 

(59=130,000) 

250,000 250,000 250,000 ระยะทางไดรับการ

ซอมแซมลาดยางท่ี

ชํารุด 

สัญจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล 

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

      3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

7 กอสรางสะพานขามลาํ

หวย  

 

เพ่ือขามฝงไปมาได

สะดวก และใชเวลา

เดินทางลดลง 

4 x 20 

เมตร 

- 

(59=180,000) 

5,220,000 

ม.4,13 

2,610,000 

ม.6,3 

2,610,000 

ม.3 

มีมาตรฐานสามารถรับ

นํ้าหนักไดอยางนอย 

12 ตัน 

การขนผลิตผลทาง

การเกษตรและสัญจรได

สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชาง 

8 กอสรางสะพาน คสล.

สันฝายนํ้าลน หมูท่ี 5 

เพ่ือการสญัจรขามฝง

ไปมาไดสะดวกใชเวลา

เดินทางลดลง 

4 x 20 

เมตร 

- - 2,610,000 

อบต. 

- มีมาตรฐาน สามารถ

รับนํ้าหนักไดอยางนอย 

15 ตัน 

ขนผลิตผลทางการเกษตร

และสญัจรไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชาง 

9 กอสรางทอระบายนํ้า

เหลี่ยม มีประตูเปด-

ปด 

เพ่ือการระบายนํ้าและ

สัญจรไดสะดวก 

150x150x3 

เมตร 

- 

(59=340,000) 

500,000 

อบต. 

ม.9,10,13 

2,250,000 

อบต. 

ม.14,-17 

500,000 

อบต. 

ม.3-7 

จํานวนทอระบายนํ้า

เหลี่ยมท่ีกอสราง 

ระบายนํ้าไดสะดวกรวดเร็ว

และการคมนาคมท่ีสะดวก 

กองชาง 

10 เสรมิคันคูดินกุดแกว

ใหสูงข้ึน หมูท่ี 16 

เพ่ือเสรมิคันดินสองฝง

ใหสามารถกักเก็บนํ้าได

มากข้ึน 

5x500x3 _ 

 

- 100,000 

อบต. 

- ความสูงท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

เดิม กักเก็บนํ้าปริมาณ

มากยิ่งข้ึน 

คันดินมีความสูงและ

แข็งแกรง กักเก็บนํ้าไดใน

ปริมาณมากข้ึน 

กองชาง 

11 ซอมแซมถนน คสล. 

ภายในหมูบาน 

เพ่ือใชสัญจรไปมา

อยางปลอดภัย 

17 หมู 30,000 

(59=68,500) 

30,000 30,000 30,000 

อบต. 

ขนาดและระยะทางท่ี

ซอมแซม 

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล  

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

        3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

               งบประมาณและท่ีผานมา 

วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอ

บหลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

12  กอสรางฝายน้ําลน 

(พรอมประตูเปดปด) 

ม.10, 13-16 

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชใน

การเกษตร ในฤดูแลง 

5  แหง 360,000 

(59=706

,700) 

- 1,080,000 

 

- เกษตรกรมีน้ําเพ่ือ

การเกษตรชวงหนาแหง 

เพ่ือกักเก็บน้ําไวทํา

การเกษตรในชวง

หลักเก็บเก่ียว 

กองชาง 

13 ซอมแซมประตูปดเปด

ฝายหวยแคน  

เพ่ือซอมใหสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

1 แหง 

(ม.15) 

- - 100,000 

อบต. 

- จํานวนฝายก้ันน้ําท่ีไดรับ

การซอมแซม 

กักเก็บน้ําไวใชเพ่ือ

การเกษตร 

กองชาง 

14 วางทอจากหวยทราย

ไปหวยทรายหลง 

เพ่ือระบายน้ําทวมขังพ้ืนท่ี

ภายในหมูบาน 

1x5x0.5  

เมตร 

- - 40,000 

อบต. 

- จํานวนทอระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง

ผลิตผลการเกษตร 

กองชาง 

15 เสริมคันดินสองฝงลํา

หวยงาว หมู 14 

เพ่ือก้ันน้ําไมใหไหลลนออกมา

ทวมผลิตผลการเกษตร 

5x500x3 - - 100,000 

อบต. 

- คันดินสองฝงมีความสูง

เพ่ิมข้ึน น้ําไมลนออกมา

ทวมพ้ืนท่ีการเกษตร 

แกปญหาน้ําลนฝง

ทวมผลผลิต

การเกษตร 

กองชาง 

16 กอสรางถนนลูกรัง 

 

เพ่ือใหประชาชนสัญจรได

สะดวก ปลอดภัย 

4 x 1,000 

เมตร 

20,000 

- 

20,000 

 

20,000 

 

- ขนาดและระยะทางของ

ถนนลูกรังท่ีกอสราง 

เกษตรกรมีถนน

สัญจรและขนผลิต

ผลไดสะดวกเพ่ิมข้ึ 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล  

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

       3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

               งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

17 กอสรางฝายดินพรอม

ประตเูปดปดนํ้ากุดแคน

ใหญ 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชท่ังในชวง

ปกดําและหลังเก็บเก่ียวนา

ขาว 

1 แหง - - 100,000 

 

- ขนาดของฝายดินท่ี

กอสราง 

สามารถกักเก็บน้ําไวให

เกษตรกรมีน้ําใชทํา

การเกษตรมากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

18 กอสรางคลองระบายนํ้า 

คสล.หวยเฮี้ย-รองกลาง 

ม.7 

เพ่ือระบายนํ้าไปกักเก็บไวใช

ทําการการเกษตรหลังเก็บ

เก่ียวนาขาว 

1x1,000x 

0.5 ม. 

- - 200,000 

 

- ขนาดและความยาว

คลองระบายน้ําท่ี

กอสราง 

มีน้ําไวใหเกษตรกรใช

ทําการเกษตรหลังเก็บ

เก่ียวนาขาวมากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

19 เสรมิคันดินก้ันสองฝง

หวยโมง,หวยนํ้าฟาให

สูงข้ึน ม. 1,11, 

เพ่ือกันนํ้าท้ังสองฝงไมให

ไหลลนออกมาทวมผลิตผล

การเกษตร 

5x500x3  

- 

200,000 

 

200,000 

 

- คันดินสองฝงมีความ

สูงเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

น้ําไมลนออกมาทวม

ผลิตผลการเกษตร 

น้ําไมลนฝงมาทวม

พ้ืนท่ีการเกษตรและกัก

เก็บน้ําไดมากข้ึน 

กองชาง 

20 กอสรางฝายตนนํ้าบนภู

ผาแดง หมูท่ี 2 

เพ่ือกักเก็บนํ้าเพ่ือ

การเกษตร และเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงธรรมชาต ิ

1 แหง - - - 200,000 

 

ตนน้ําลําหวยได

กอสรางฝายกักเก็บ

น้ํา 

สามารถกักเก็บน้ําไวให

เกษตรกรมีน้ําใชทํา

การเกษตรมากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล  

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

        3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

               งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

21 ลงทอสงน้ําจากลํา

หวยโมงไปหนองทุง

มนพรอมประตูเปด-

ปด   

เพ่ือระบายน้ําจากหวย

โมงมากักเก็บท่ีหนองทุง

มน 

1,300 เมตร - 600,000 

- 

- - แหลงน้ําของชุมชนมี

น้ํากักเก็บไวเพ่ือ

อุปโภคไดตลอดท่ังป 

หนองทุงมนมีปริมาณ

น้ํากักเก็บไวใชอุปโภค

ไดตลอดท่ังป 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล  

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

       3.2 แผนงานการเกษตร (ดานเศษรฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ขุดลอกลําหวยโมงจาก 

ม.10-ม.5 

เพ่ือใหสามารถระบายนํ้า

ไดรวดเร็ว นํ้าไมทวมขัง

พ้ืนท่ีเกษตร 

20x5,000x3  

เมตร 

- - 3,000,000 

 

3,000,000 

 

แหลงกักเก็บนํ้า

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถระบายนํ้าได

รวดเร็ว นํ้าไมทวมขัง

ผลผลติทางการเกษตร 

กองชาง 

2 ขุดลอกคลองกุดเสือเตน 

หมูท่ี 10 บานลาน 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บนํ้า

ไดในปรมิาณท่ีมากข้ึน 

12x2,000x3 

เมตร 

- 200,000 

 

- - แหลงกักเก็บนํ้า

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กักเก็บนํ้าไดในปริมาณมาก

ข้ึน 

กองชาง 

3 กอสรางคลองสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี 2,4,5, 

12, 17 

เพ่ือสงนํ้าใหเกษตรกรใช

ทําการเกษตร 

1x1,000x0.5 

เมตร 

- 600,000 

ม.4,5,2 

200,000 

ม.12, 17 

- จํานวนเกษตรกรท่ี

ไดรับการสงนํ้าโดย

คลองสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 

มีนํ้าทําการเกษตรอยาง

ท่ัวถึง ท่ังชวงปกดําและหลัง

เก็บเก่ียว 

กองชาง 

4 วางทอสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 

ม.15, 17 

เพ่ือลดปญหานํ้าทวมขัง

พ้ืนท่ีการเกษตรระบายนํ้า

ไดสะดวกข้ึน 

2 หมู - 60,000 

 

- - จํานวนหมูบานท่ีไดรับ

การวางทอสงนํ้าเพ่ือ

การเกษตร 

ระบายนํ้าไดรวดเร็วนํ้าไม

ทวมขังผลิตผลการเกษตร

เสียหาย 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล  

     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     3.2 แผนงานการเกษตร (ดานเศษรฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 ลงทอ คสล.จาก

สะพานถึงลําหวย

งาว หมูท่ี 6 

เพ่ือใหสามารถระบายน้ํา

ไดรวดเร็วมากข้ึน 

ขนาด 1 ม. 

จํานวน 100 

ทอ 

_ - 200,000 

 

- จํานวนทอคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

แกไขปญหาน้ําทวมท่ี

การเกษตรของ

เกษตรกร 

กองชาง 

6 ขุดลอกหวยภู  

หมูท่ี 4 

 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา

ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

10x100x3 

เมตร 

- 350,000 

 

- - แหลงน้ําสามารถกักเก็บ

ไดปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

7 กําจัดวัชพืชกุด

แอกและ กุดผึ่ง  

หมูที  7,14 

เพ่ือกําจัดวัชพืชใหแหลง

น้ําสะอาด 

2 แหง - - - 30,000 

 

ขนาดและพ้ืนท่ีท่ี

ดําเนินการกําจัดวัชพืช 

เกิดความสะดวกตอ

กิจกรรมเพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน

รอบหนองทุงมน/

กุดแคน 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเปน

สถานท่ีพักผอนของ

ชุมชน 

2 แหง  - 50,000 

 

50,000 

 

- ท่ีสาธารณะของชุมชน

ไดรับการปรับปรุง

สถานท่ีเพ่ือพักผอนและ

กิจกรรมนันทนาการ 

ประชาชนใชสวนหยอม

เพ่ือพักผอนและ

นันทนาการ 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล  

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.2 แผนงานการเกษตร (ดานเศษรฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

9 ขุดลอกหวยกุดเชือก  

หมูท่ี 8 

 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บ

น้ําไดในปริมาณท่ีมาก

ข้ึน 

10x100x3 

เมตร 

- 350,000 

 

- - แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดใน

ปริมาณมากเพียงพอตอ

การเกษตรในฤดูแลง 

กองชาง 

10 ขุดลอกหนองภู

หนองโดน หมู 8 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บ

น้ําไดในปริมาณท่ีมาก

ข้ึน 

10x60x3 

เมตร 

- 350,000 

 

- - แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

11 ขุดลอกสระเก็บน้ํา 

อบจ. หมูท่ี 2 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บ

น้ําไดในปริมาณท่ีมาก

ข้ึน 

20x30x3  

เมตร 

- - - 50,000 

 

แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บน้ําได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

12 ขุดลอกรองเหี้ย, 

รองกลาง หมูท่ี 

4,7,17 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บ

น้ําไดในปริมาณท่ีมาก

ข้ึน 

2 หมู 

 

- - 150,000 

 

150,000 

 

แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอีดยโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสาตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล  

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

       3.2 แผนงานการเกษตร (ดานเศษรฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

13 ขุดลอกหนองหญา

ไซ หมูท่ี 11 

 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บ

น้ําไดในปริมาณท่ีมาก

ข้ึน 

12x600x3 

เมตร 

_ - 200,000 

 

200,000 

 

แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําได

ในปริมาณมากยิ่งข้ึน 

กองชาง 

14 ขุดลอกรองเสียว /  

หนองบานกลาง 

หมูท่ี 6 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บ

น้ําไดในปริมาณท่ีมาก

ข้ึน 

10x100x3  

เมตร 

- 200,000 

 

 - แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กักเก็บน้ําไดปริมาณ

มากพอเพ่ือ

เกษตรกรรมใน

หนาแลง 

กองชาง 

15 ขุดลอกกุดพอออน, 

บุงบักเอน หมูท่ี 15 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บ

น้ําไดในปริมาณท่ีมาก

ข้ึน 

12x100x3 

เมตร 

- - 300,000 

 

- แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บไดมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

16 ขุดลอกลําหวยน้ํา

ลัด หมูท่ี 4 

เพ่ือใหกักเก็บน้ําไดใน

ปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x2,000x3 

เมตร 

- - 200,000 

 

- แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล  

       - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

       3.2 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

17 ขุดลอกบุงโงง  

หมูท่ี 5 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา

ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x2,000x3 

เมตร 

- 100,000 

 

- - แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดใน

ปริมาณมากเพียงพอตอ

การเกษตรในฤดูแลง 

กองชาง 

18 ขุดลอกหนองบุง

เบียก หมูท่ี 15 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา

ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x2,000x3 

เมตร 

- 100,000 

 

- - แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดใน

ปริมาณมากเพียงพอตอ

การเกษตรในฤดูแลง 

กองชาง 

19 ขุดลอกแหลงน้ํา

กักเก็บน้ํา หมู 2 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา

ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x800x1  

เมตร 

200,000 

- 

 

- _ - แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

มีแหลงน้ําเพ่ือการ

การเกษตรในฤดูแลง 

กองชาง 

20 ขุดลอกหวยกุด

แอก  หมูท่ี 7 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา

ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

10x500x3 

เมตร 

- 200,000 

 

- - แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล  

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

       3.2 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

21 ขุดลอกวังผือวัง

แคน หมูท่ี 15 

บานมวง 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา

ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x1,000x3 

เมตร 

- - 200,000 

 

- แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

22 ขุดลอกลําหวย

คูณ หมูท่ี17 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา

ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x1,000x3 

เมตร 

- 200,000 

 

- - แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

23 ขุดลอกลําหวยกุด

ผึ่ง ม.14 

เพ่ือเปดทางระบายน้ํา

ออกแกไขปญหาน้ําทวม 

1x500x0.5 

เมตร 

- - 200,000 

 

- แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

ระบายน้ําไดรวดเร็วน้ําไม

ทวมขังผลิตผลการเกษตร

เสียหาย 

กองชาง 

24 ขุดลอกลําหวย

งาว หมูท่ี 6,12 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา

ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x500x3 

เมตร 

- - 300,000 

 

- แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถกักเก็บน้ําไดใน

ปริมาณมากเพียงพอตอ

การเกษตรในฤดูแลง 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล 

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

       3.2 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

25 ขุดลอกหวยลําสี

ดา หมูท่ี 8 

เพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ํา

ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน 

12x2,000x3 

เมตร 

- - 100,000 

 

- แหลงกักเก็บน้ํา

สามารถกักเก็บได

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กักเก็บน้ําไดในปริมาณท่ี

มากข้ึน 

กองชาง 

26 วางทอสงน้ําเพ่ือ

การเกษตร ม.17 

เพ่ือสงน้ําใหเกษตรกรใช

ทําการเกษตร 

.40x400x.50

เมตร 

200,000 

 

 

- - - จํานวนพ้ืนท่ี

การเกษตรท่ีไดรับ

การสงน้ํา 

เกษตรกรมีน้ําทํา

การเกษตร ท่ังชวงปกดํา

และหลังเก็บเก่ียว 

กองชาง 

27 ขุดลอกบุงดู ม.1 เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือ

การเกษตร 

1x50x2.5 

เมตร 

500,000 

 

- - - แหลงกักเก็บน้ํามี

ความลึกสามารถกัก

เก็บไดปริมาณเพ่ิม

มากข้ึน 

กักเก็บน้ําไดในปริมาณท่ี

มากข้ึน เกษตรกรมีน้ําทํา

การเกษตรในชวงปกดํา

และหลักเก็บเก่ียว 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล  

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     3.3 แผนงาน การพาณิชย (ดานเศรษฐกิจ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 กอสรางหอถัง

ประปา (เพ่ิม)  ม.8  

เพ่ือใหประชาชนไดใช

นํ้าประปาอุปโภคอยาง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

1 แหง 

 

- - 600,000 

 

- จํานวนหอถังประปาท่ี

กอสรางและประชาชนไดใช

นํ้าประปาอยางท่ัวถึง 

ประชาชนไดใชนํ้าประปา

อุปโภคอยางท่ัวถึงทุก

ครัวเรือน 

กองชาง 

2 ซอมแซมระบบ

นํ้าประปาหมูบาน  

เพ่ือใหการใหบริการ

นํ้าประปาเพ่ืออุปโภคมี

ประสิทธิภาพ 

17 หมู 20,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

20,000 

 

การใหบริการนํ้าประปาเพ่ือ

อุปโภคมีประสิทธิภาพและ

ท่ัวถึง 

ประชาชนไดใชนํ้าประปา

อุปโภคอยางท่ัวถึงทุก

ครัวเรือน 

กองชาง 

3 ขยายเขตนํ้าประปา  

 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

นํ้าประปาอุปโภคอยาง

ท่ัวถึง 

17 หมู - 

 

30,000 

 

- 30,000 

 

ประชาชนท่ีไดใชนํ้าประปา

เพ่ืออุปโภค = 100 

ครัวเรือนมีนํ้าประปาท่ัวถึงทุก

ครัวเรือน 

กองชาง 

4 ขุดเจาะบอบาดาล/

กอสรางระบบ

ประปาหมูบานแหง

ใหม  

ติดตั้งระบบประปาใหม

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอและท่ัวถึง 

2 แหง 

 

- 260,000  

(ม.2,13) 

- - นํ้าประปาท่ีใหบริการ

ประชาชนมีคุณภาพและ

ปริมาณท่ีเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้าประปาอุปโภค

อยางเพียงพอและท่ัวถึงทุก

ครัวเรือน 

กองชาง 

    

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล 

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 4 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   3.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     3.3 แผนงานการพาณิชย (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

วัตชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา

ดื่มสะอาดเพ่ือชุมชน  

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

ดื่มท่ีสะอาด 

10 หมู - 

 

540,000 

ม.2,4-6 

900,000 

ม.10-

13,17 

- จํานวนเครื่องกรองน้ํา

ดื่มท่ีติดตั้งในชุมชน 

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดียิ่งข้ึน 

กองชาง 

6 กอสรางรั้วและเท

คอนกรีตรอบบริเวณ

หอถังประปา ม.14 

เพ่ือความเปนสัดสวน

และปลอดภัย 

1 แหง - - 200,000 

 

- บริเวณหอถังประปามี

แนวเขตท่ีชัดเจน 

 

บริเวณการผลิต

น้ําประปาเปนสัดสวน

เกิดความปลอดภัย 

กองชาง 

7 จัดหาถังเก็บน้ําเพ่ือ

อุปโภคบริโภค  

เพ่ือใหประชาชนมี

ภาชนะรองรับและกัก

เก็บน้ําอุปโภคบริโภค 

17 หมู - - - 150,000 

 

จํานวนครัวเรือนท่ีมี

ภาชนะรองรับและกัก

เก็บน้ําเพ่ืออุปโภครอย

ละ 50 

ประชาชนมีน้ําไว

อุปโภคบริโภคตลอดท้ัง

ป 

กองชาง 

 

  

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 2 สงเสริมการทองเท่ียว การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ดานบริหารชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สงเสริมและบริหาร

จัดการขยะแบบ

ครบวงจร 

เพ่ือปลูกจิตสํานึก

และใหความรูกับ

ประชาชนในเรื่อง

การคัดแยกขยะ

กอนท้ิง 

17  

หมูบาน 

150,000 

(59=2,300,000) 

150,000 150,000 150,000 ทองถ่ินรวมกับชุมชน

มีการกําจัดขยะมูล

ฝอยอยางเปนระบบ 

ลดปริมาณขยะใน

พ้ืนท่ี 

การกําจัดขยะใน

ทองถ่ินไดถูก

สุขลักษณะ 

สํานักปลัด 

2 จัดหาถังขยะ  ใหมีถังขยะท่ีถูก

สําหรับท้ิงขยะท่ี

สุขลักษณะ 

17  

หมูบาน 

100,000 

 

(59=300,000) 

50,000 50,000 

อบต. 

- จํานวนครัวเรือนท่ีมี

การกําจัดขยะอยาง

ถูกสุขอนามัย รอยละ 

75 

การกําจัดขยะใน

ทองถ่ินไดถูก

สุขลักษณะ 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 2 สงเสริมการทองเท่ียว การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       4.2 แผนงานการเกษตร (ดานเศรษฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 อนุรักษปาไมและแหลง

นํ้า/ปรับปรุงภูมิทัศน

สองฝงถนน 

 

เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหคนใน

ชุมชนเห็นความสําคัญของ

ปาและตนนํ้า  

2 ครั้ง/ป 60,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ระดับความสําเร็จของการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม = 75 

แหลงปาและแหลงนํ้า มี

ความอุดมสมบูรณมากข้ึน 

สํานักปลดั 

2 เสรมิสรางการมสีวนรวม

ของชุมชนในการอนุรักษ

พ้ืนฟูทรัพยากรปาไม 

เพ่ืออนุรักษและฟนฟูปาไม

โดยสรางการมีสวนรวม

ของชุมชน 

1 ครั้ง/ป - 50,000 

 

- 50,000 

 

ระดับความสําเร็จของการ

อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปา

ไม = 75 

ชุมชนไดรวมคุมครองและ

ฟนฟูอนุรักษปาไมเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวและไมใชสอย

มีมากข้ึน 

สํานักปลดั 

3 ปลูกปาชุมชนเฉลมิพระ

เกียรติ (วันตนไม

แหงชาติ) 

เพ่ือนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคณุและแสดง

ความจงรักภักดี  

1  

ครั้ง/ป 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จํานวนพ้ืนท่ีปาชุมชนและมี

อัตราการรอดตายไมนอย

กวารอยละ 80 

ปาชุมชนมีสภาพอุดม

สมบูรณ 

สํานักปลดั 

4 สงเสริมกิจกรรมปลูกปา

ชุมชนรวมกับวนอุทานภู

ผาแดง ม.2   

เพ่ือใหเห็นความสําคัญ

ของการอนุรักษและฟนฟู

ปาไม และตนนํ้า 

1 ครั้ง/ป - 20,000 

 

- 20,000 

 

จํานวนประชาชนท่ีเขามามี

สวนรวมรอยละ 50 ของ

ประชาชนในหมูบาน 

ปาชุมชนมีสภาพอุดม

สมบูรณ 

สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 2  ดานสงเสริมการทองเท่ียว การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาแหลงทองเท่ียว ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

           งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 จัดพิธีสูขวัญบานสู

ขวัญเมือง 

และพิธีเลี้ยงปูตา  

เพ่ืออนุรักษประเพณี

ทองถ่ิน/ชุมชนใหสืบทอด

ตอไป 

17  หมู 70,000 

(58=70,000) 

(59=70,000) 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

จํานวนหมูบานท่ีไดรับ

การสนับสนุนงาน

ประเพณ ี

มีการสืบทอดประเพณไีปสู

รุนลูกรุนหลาน 

กอง

การศึกษา 

2 งานประเพณบุีญบ้ังไฟ

ประจําป 

เพ่ืออนุรักษประเพณีไทย

ใหสืบทอดตอไป 

1 ครั้ง 240,000 

(58=240,000) 

(59=240,000) 

(60=240,000) 

240,000 

 

240,000 

 

240,000 

 

ระดับความสําเร็จของ

จํานวนหมูบานในพ้ืนท่ี

เขารวมรอยละ 100  

มีการสืบทอดประเพณไีปถึง

รุนลูกรุนหลาน                                                                                                          

กอง

การศึกษา  

3 สืบสานประเพณี

สงกรานตวันผูสูงอายุ  

เพ่ืออนุรักษประเพณี

สงกรานตและวันข้ึนปใหม

ของไทย 

1 ครั้ง/ป 120,000 

(58=120,000) 

(59=120,000) 

(60=120,000) 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

ชุมชนมีการอนุรักษ

ประเพณีท่ีดีงาม 

สืบทอดประเพณีการละเลน

รดนํ้าดําหัวตามแบบ

ประเพณีท่ีดีงาม 

กอง

การศึกษา  

4 สนับสนุนสงเสริม

กิจกรรมทางพุทธ

ศาสนา 

เพ่ือใหประชาชนปฏิบัติ

ตนตามหลัก

พระพุทธศาสนา 

1 ครั้ง/ป 50,000 

(58=40,000) 

(59=40,000) 

(60=40,000) 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวนศาสนิกชนท่ี

รวมงานปริวาสกรรม 13 

วันไมนอยกวา 200 คน/

วัน 

ประชาชนประพฤตติน 

เปนคนดีของสังคมและชุมชน 

กอง

การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน  

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 2 ดานสงเสริมการทองเท่ียว การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

            ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาแหลงทองเท่ียว ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

      5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ดานบริการชุมชนและสังคม) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

           งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 วัฒนธรรมไทยสายใย

ชุมชน 

เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีท่ีดีงามของ

ทองถ่ิน 

1 ครั้ง 20,000 

(58=20,000) 

(59= - ) 

(60=20,000) 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จํานวนหมูบานท่ีไดเรยีนรู

ดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ไมนอยกวา 80 

% 

วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงาน

สืบตอไปยังเยาวชนรุนตอๆ 

ไป 

กอง

การศึกษา  

6 กอสรางถนน คสล.ข้ึน

พุทธบาทภูผาแดง ม. 2 

เพ่ือลดฝุนละออง และ

การสญัจรท่ีสะดวก 

4x0.15x110  

เมตร 

- - 1,008,000 

 

- ขนาดและระยะทางของ

ถนน คสล. ท่ีกอสราง 

ลดฝุนละอองและการ

คมนาคมสะดวก 

กองชาง 

7 ปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียว

เชิงอนุรักษพุทธบาทภูผา

แดง ม.2 

เพ่ือเปนแหลง

ทองเท่ียวของตําบล 

1 แหง - 600,000 

 

3,000,000 

 

- สถานท่ีโดดเดนในพ้ืนท่ี

ไดรับการปรับปรุงใหเปน

สถานท่ีทองเท่ียว 1 แหง 

มีนักทองเท่ียวใชบริการทํา

ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน กลยุทธท่ี 6 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ 

      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายแรงดวนของรัฐ 

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ดานบริหารท่ัวไป) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

           งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 จัดงานวันแมแหงชาติ 

ประจําป 2561 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและ

เฉลิมพระเกียรติพระราชินีฯ 

1 ครั้ง 

ตอป 

50,000 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวนหนวยงาน กลุม

องคการ เครือขาย และ

ประชาชนท่ีเขารวมงาน 

ประชาชนตระหนักถึง

ความสําคญัตอสถาบัน 

ชาติ ศาสน กษัตรยิ 

กอง 

การศึกษาฯ 

2 นโยบายเรงดวนและ

หนังสือสั่งการ 

เพ่ือดําเนินการสนองตอบ

นโยบายของรัฐและหนังสือสั่ง

การตางๆ  

นโยบายและ

หนังสือสั่ง

การ 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

นโยบายรัฐ/หนังสือสั่งการให

ดําเนินการไดรับการ

สนองตอบรอยละ 100 

มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกิจ

ของรัฐ 

สํานักปลดั 

3 จัดการแขงขันกีฬา 

ทองถ่ินสัมพันธตานยา

เสพติด 

สงเสริมการออกกําลังกาย 

สรางความสัมพันธท่ีดรีะหวาง 

อปท.  

1  ครั้ง/ป 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

อปท.มีกิจกรรมเสริมสราง

ความสามัคคีระหวาง

หนวยงาน 

บริหารจดัการความ

รวมมอืท่ีดีในการ

ประสานงานของ อปท. 

ศูนยกีฬา 

ตําบล 

4 จัดงานวันพอแหงชาติ

ประจําป 2561 

เพ่ือนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคณุ ร.9 

1 ครั้ง 

ตอป 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จํานวนหนวยงาน กลุม

องคการ เครือขาย และ

ประชาชนท่ีเขารวมงาน 

ประชาชนตระหนักถึง

ความสําคญัตอสถาบัน 

ชาติ ศาสน กษัตรยิ 

สํานักปลดั 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน กลยุทธท่ี 6 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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      - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6 ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายแรงดวนของรัฐ     

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ดานบริหารท่ัวไป) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

           งบประมาณและท่ีผานมา 
วัตช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 จัดทําปายบอกทาง, 

เสนทางอาคารสถานท่ี 

เพ่ือใหมีเสนบอกทิศ

ทางเดิน  ปายบอกทาง

อาคารและสถานท่ี 

2 จุด 20,000 

- 

- - - มีจํานวนปายบอกทางหรือ

สวนงานไมนอยกวา รอยละ 

50 

ผูมาตดิตอราชการไดทราบ

เสนทางท่ีจะตดิตอราชการ

ไดเร็วข้ึน 

กองชาง 

  6 จัดประชุมประชาคม

หมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

1-2 ครั้ง 

ตอป 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

จํานวนผูเขารวมประชาคม

สัดสวนระดับหมูบานและ

ตําบลไมนอยกวารอยละ 60  

ประชาชนใหความสําคัญกับ

การมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ิน 
สํานักปลัด 

  7 เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของ  

อบต. 

เพ่ือประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงาน 

12 ครั้ง 120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

120,000 

 

องคกรมีระบบสารสนเทศใน

การปฏิบัติงานและใหบริการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีความสะดวกรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงาน 
สํานักปลัด 

  8 อบรมเพ่ิมศักยภาพ

และศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

เพ่ือนําความรูมา

ประยุกตใชและพัฒนา

ศักยภาพขององคกร 

1 ครั้ง 550,000 

 

- 550,000 

 

- สามารถนําองคความรูมา

ปรับใชในองคกร ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

นําความรูไดรับมาปรบัใชใน

หนาท่ีการงานและชุมชน

ของตน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

 

แบบ ผ.02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับ

สนับสนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สนับสนุนกิจกรรมกลุม

สตรศีรีจําปาโมง 

เพ่ือสนับสนุนกลุมสตรไีดมี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู และ

สรางสรรคความสามัคค ี

1 ครั้ง 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

กลุมสตรไีดรับการ

พัฒนาศักยภาพ 

การมีสวนรวม และ

การคุมครองสิทธิ

สตร ี

ใหความสําคญั

และเสมอภาคใน

การอยูรวมกันใน

สังคมของสตร ี

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

กลุมสตร ี

ต.จําปาโมง 

2 งานไทยพวนชวนเท่ียว

ภูพระบาท 

เพ่ืออุดหนุนการสงเสรมิการ

ทองเท่ียวของอุทยานภูพระบาท 

1 ครั้ง 20,000 

 

- - - ทองถ่ินไดรวมมือกัน

ใหความสําคญัและ

รักษาอุทยาน 

ชาวบานผือได

รวมแสดงความ

ภาคภูมิใจใน

แหลง

โบราณสถาน 

กองการศึกษา สภา

วัฒนธรรม 

อําเภอ 

3 อุดหนุนงานประจําป

ทุงศรีเมืองอุดรธานี- 

ผาหมื่ขิด ประจําป 61 

เพ่ืออุดหนุนการจดังานประจําป

ทุงศรีเมืองอุดรธานี  

1 ครั้ง 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จํานวนครั้งท่ี

อุดหนุนการจัดงาน

ประจําปทุงศรเีมือง

อุดรธานี 

งานทุงศรีเมือง

ไดรับความสนใจ 

เปนท่ีรูจักของ

ประชาชนท่ัวไป 

สํานักปลดั ฝายปกครอง 

อ.บานผือ 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวาจะ หนวยงาน หนวยงานท่ี

แบบ ผ.02 
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(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

(KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

ขอรับ

สนับสนุน 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดีภายใน

องคกร  

(อบต.บานคอ) 

เพ่ือสนับสนุน

งบประมาณศูนยขอมูล

ขาวสาร  

1 ครั้ง 20,000 

 

- - - ประชาชนผูมา

ติดตอราชการได

ทราบเสนทางท่ี

จะติดตอราชการ

ไดเร็วข้ึน 

ไดรับการ

ประสานและ

อํานวยการ

เก่ียวกับขอมูล

ขาวสารของ

ราชการ 

สํานักปลัด อบต. 

 

5 อุดหนุนศูนยเฉลิม

พระเกียรติ อําเภอ

บานผือ 

เพ่ืออุดหนุนการ

ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ H.I.V. 

1 ครั้ง 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จํานวนครั้งท่ี

สนับสนุนศูนย

เฉลิมพระเกียรติ 

อ.บานผือ 

การอยูรวมกัน

อยางอบอุน

และเมตาธรรม

ตอกัน 

สํานักปลัด อําเภอ 

บานผือ 

6 สนับสนุนกิจกรรม

เหลากาชาดอําเภอ

บานผือ 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

การบริจาคโลหิตของ

เหลากาชาดอําเภอบาน

ผือ 

1 ครั้ง 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จํานวนครั้งท่ี

สนับสนุน

กิจกรรมการ

บริจาคโลหิตของ

เหลากาชาด

อําเภอบานผือ 

เหลากาชาดมี

โลหิตสํารองไว

เพ่ือชวยเหลือ

ผูปวยอยาง

เพียงพอ 

สํานักปลัด อําเภอ 

บานผือ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงานท่ี

ขอรับ2561 2562 2563 2564 

แบบ ผ.02 
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก สนับสนุน 

7 อุดหนุนการ

ดําเนินงานกิจกรรม

กาชาดจังหวัด

อุดรธานี 

เพ่ือสนับสนุนการจัดงานชาว

อุดรรวมนํ้าใจชวยกาชาด 

1 ครั้ง 10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

จํานวนครั้งท่ีสนับสนุน

การจัดงานชาวอุดรรวม

นํ้าใจชวยกาชาด 

สามารถจัดหา

รายไดเปนกองทุน

เพ่ือใชในกิจการ

สาธารณะกุศล 

สํานักปลดั อําเภอ 

บานผือ 

8 สงเสริมสุขภาพ

มารดาและทารก

แบบบรูณาการ 

เพ่ือใหความรูเรื่องการสงเสรมิ

สุขภาพแกหญิงตั้งครรภและ

หลังคลอด 

หญิงตั้งครรภ

และหลังคลอด 

18,000 

 

18,000 

 

18,000 

 

18,000 

 

ระดับความสําเร็จของ

การเลีย้งลูกดวยนมไม

นอยกวา 6 เดือน รอย

ละ 60 

หญิงตั้งครรภและ

หลังคลอดมี

สุขภาพท่ีดี เลี้ยง

ลูกดวยนมแม 6 

เดือน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต.บาน

โนนสวาง 

9 พัฒนาระบบดูแล

ผูปวยท่ีบาน (LTC) 

เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน

แกผูปวยท่ีชวยเหลือตนเอง

ไมได 

ผูปวยเตยีง 3  

และญาต ิ

 90 คน 

19,920 

 

19,920 

 

19,920 

 

19,920 

 

ผูพิการ คนชรา และ

ผูปวยท่ีตองฟนฟูไดรับ

การดูแลฟนฟูอยาง

ตอเน่ืองไมนอยกวารอย

ละ 70 

มีเครือขายในการ

ดูแลกลุมผูพิการ 

คนชรา และผูปวย

ท่ีตองฟนฟู 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต.บาน

โนนสวาง 

10 ตรวจคัดกรองมะเร็ง

เตานม 

เพ่ือใหผูท่ีตรวจพบความ

ผิดปกติของเซลลไดรับการ

บําบัด 

กลุมเสี่ยง(ญ.) 

อายุ30-70 ป  

1,719 คน 

6,000 

 

6,000 

 

6,000 

 

6,000 

 

ระดับความสําเร็จของ

กลุมเสี่ยงสามารถตรวจ

เตานมไดดวยตนเอง 

100 % 

การคัดกรองจะ

สามารถใหการ

รักษาในระยะแรก

ไดทันถวงที 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต.บาน

โนนสวาง 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับ

สนับสนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

แบบ ผ.02 
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11 สงเสริมสุขภาพ

กลุมเสี่ยงไตวาย

เรื้อ 

เพ่ือคนหาผูปวยกลุมเสี่ยงใน

ชุมชน 

กลุมเสี่ยง 

180 ราย 

27,000 

 

27,000 

 

27,000 

 

27,000 

 

รอยละของผูมี

อายุ >35ปไดรับ

การคัดกรองตาม

มาตรฐาน = 100  

กลุมเปาหมายท่ี

ตรวจพบไดรับ

การรักษาไดทัน

ท่ีทุกคน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต.บาน

โนนสวาง 

12 ตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก 

เพ่ือตรวจคัดกรองโรคใหผูหญิง

กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

หญิง อายุ 30-

35 ป 

350 คน 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

สตรีกลุมเสี่ยงอายุ 

30-60 ป ไดรับ

การตรวจ pap 

smear รอยละ 

30 

การคัดกรองจะ

สามารถใหการ

รักษาใน

ระยะแรกไดทัน

ถวงที 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต.บาน

โนนสวาง 

13 เดิน-ว่ิงมินิ 

มาราธอน 

เพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน

การบรโิภคอาหารและสรางเสริม

การออกกําลังกาย 

ประชาชนในเขต

รับผิดชอบ 10 

หมู 

38,000 

 

38,000 

 

38,000 

 

38,000 

 

รอยละ 10 ของ 

กลุมเปาหมาย

ขนาดวัดรอบ

ลดลงเอว 

ปชช.มีการออก

กําลังการอยาง

ตอเน่ือง 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต.บาน

โนนสวาง 

14 ตรวจหนอนพยาธิ เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็งทอ

นํ้าดี/พยาธิใบไมตับผู 

อายุ 40 ข้ึนไป 

300 คน 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ระดับความสําเร็จ

ของกลุมเสี่ยง

ไดรับการคัดกรอง 

85% 

กลุมเสี่ยงไดรับ

การคัดกรอง 

และรักษา  

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต.บาน

โนนสวาง 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงานท่ี

ขอรับ2561 2562 2563 2564 

แบบ ผ.02 
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก สนับสนุน 

15 ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก 

เพ่ือคัดหาผูปวยรายใหมและ

รักษาผูปวยใหไดมาตรฐาน 

กลุมสตร ี

อายุ 30-60 ป 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

กลุมเสี่ยงไดรับ

การคัดกรอง

รอยละ 90 

หากคัดกรอง

พบผิดปกติ

ไดรับการรักษา

ไดทัน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต. 

บานมวง 

16 ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

ปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

7 หมู 25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

- ไมมผีูปวยดวย

โรคไขเลือดออก 

ประชาชนไม

ปวยดวยโรค

ไขเลือดออก 

กองสวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต. 

บานมวง 

17 ปองกันภาวการณขาด

ไอโอดีน 

เพ่ือปองกันภาวการณขาดสาร

ไอโอดีนในประชาชน 

7 หมูบาน 15,000 

 

- - - ครัวเรือนไดรับ

เกลือเสริม

ไอโอดีน 100% 

ประชาชนมี

ความรูในการ

ปองกันโรค

ขาดสาร

ไอโอดีน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต. 

บานมวง 

18 ดูแลผูสูงอายุ พิการ 

และจัดบริการสูงอายุ

ในชุมชน 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุให

ไดมาตรฐาน 

7 หมูบาน 

35 คน 

- 30,000 

 

- - กลุมเสี่ยง 80 % 

ไดรับการตรวจ

คัดกรอง 

แกนนํามี

ความรูและ

สามารถดูแล

ผูสูงอายไุด

อยางถูกตอง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต. 

บานมวง 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับ

สนับสนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

19 ตรวจคัดกรอง

สารเคมีในเลือด

เพ่ือคัดหาผูปวยรายใหม กลุมเกษตรกรใช

สารเคมี หมูบาน

30,000 

 

- - - กลุมเสี่ยงไดรับการ

ตรวจคัดกรองไมนอย

ถาหากพบความ

ผิดปกติใหการรักษา

กอง

สวัสดิการ

รพ.สต. 

บานมวง 

แบบ ผ.02 
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กลุมเกษตรกรกลุม

เสี่ยง 

ละ 50 คน กวารอยละ 80 ไดทันทวงท่ี สังคม 

20 สงเสริมพัฒนาการ

เด็ก  

อายุ 0-5 ป 

เพ่ือใหเด็ก อายุ 0-5 ป 

ไดรับการสงเสรมิและ

พัฒนา 

เด็กอายุ 0-5 ป 

จํานวน 252 คน 

15,000 

 

15,000 

 

- - เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับ

การสงเสริมและ

พัฒนาการ 100 % 

เด็กมีพัฒนาการท่ี

สมวัย 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต. 

บานมวง 

21 ปรับเปลีย่น

พฤติกรรมกลุม

เสี่ยง 

เพ่ือใหกลุมเสี่ยงมีการ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมท่ีดี

และถูกตอง 

กลุมเสี่ยงอายุ 

40 ปข้ึนไป 

25,000 

 

20,000 

 

- - มีการปรับเปลีย่น

พฤติกรรมรอยละ 80 

ในกลุมเสีย่ง 

กลุมเสี่ยงมีการ

ปรับเปลีย่น

พฤติกรรมและ

ปฏิบัติตนไดอยาง

ถูกตอง 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รพ.สต. 

บานมวง 

22 ชะลอไตเสื่อมใน

ผูปวย 

เพ่ือใหกลุมเสี่ยงและผูปวย

มีความรูในการดูแลภาวะ

ไตเสี่ยมท่ีถูกตอง 

กลุมเสี่ยง 

จํานวน 

 80 คน 

20,000 

 

20,000 

 

- - รอยละ 80 ของกลุม

เสี่ยงไดรับการอบรม

ใหความรูท่ีถูกตอง 

กลุมเสี่ยงมีความรู

และสามารถปฏิบัติ

ตนไดอยางถูกตอง 

  

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานท่ี

ขอรับ

สนับสนุน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

23 ขับข่ีปลอดภัย ใส

ใจอุบัติเหต ุ

เพ่ือลดการเสยี

ชิวิตจากอุบัติเหต ุ

ประชากรกลุม

เสี่ยง,ผูใช

15,000 

 

15,000 

 

- - รอยละ 80 ของ

กลุมเสี่ยงไดรับ

กลุมเสี่ยงมีความรู

และตระหนักถึง

กอง

สวัสดิการ

รพ.สต. 

บานมวง 

แบบ ผ.02 
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ยานพาหนะ การอบรมขับข่ีท่ี

ปลอดภัย 

ความสําคญัในการ

ขับข่ี 

สังคม 

รวม 23 โครงการ - - 458,920 398,920 298,920 273,920 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 1. ยุทธศาสตร 

  1.1 แผนงาน 

แบบ ผ.03 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

- - - - - - - - - - - 

           

           

           

           

รวม ............โครงการ - - ............ ............. ........... ............    

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 

อําเภอ บานผือ จังหวัด อุดรธานี 

ท่ี 

ยุทธศา

สาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท.

ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด

วาจะไดรับ 

หนวยงา

นท่ีขอ

ประสาน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

แบบ ผ.03/1 
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1 ยุทธฯ 

ท่ี 1 

สราง

ความ

เขมแข็ง

ในสังคม

ฯ 

ยุทธฯ ท่ี 4 

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

การพาณิชย กอสราง

หอถัง

ระบบ

ประปา 

เพ่ือให

ประชาชนได

ใชนํ้าประปา

อุปโภคอยาง

ท่ัวถึงและ

เพียงพอ 

4 แหง 4,000,000 

ม.9 

4,000,000 

ม.4 

4,000,000 

ม.8 

4,000,000 

ม.7 

จํานวนหอ

ถังประปาท่ี

กอสราง

และ

ประชาชน

ท่ีไดใช

นํ้าประปา

อยางท่ัวถึง 

ประชาชน

ไดใช

นํ้าประปา

อุปโภค

อยาง

เพียงพอ

และท่ัวถึง

ทุก

ครัวเรือน 

อบจ. 

2 ยุทธฯ 

ท่ี 1 

สราง

ความ

เขมแข็ง

ในสังคม

ฯ 

 

ยุทธฯ ท่ี 4 

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

กอสราง

ถนน 

คสล. 

ระหวาง 

ม.5-4 

เพ่ือลดฝุน

ละออง และ

การสญัจรท่ี

สะดวก 

4×0.5×1,20

0 

ม. 

2,400,000 - - - ขนาดและ

ระยะทาง

ของถนน 

คสล.ท่ี

กอสราง 

ลดฝุน

ละออง

และการ

คมนาคม

สะดวก 

อบจ. 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 

อําเภอ บานผือ จังหวัด อุดรธานี 

ท่ี 

ยุทธศา

สาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท.

ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงา

นท่ีขอ

ประสาน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

แบบ ผ.03/1 
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3 ยุทธฯ 

ท่ี 1 

สราง

ความ

เขมแข็ง

ใน

สังคมฯ 

ท่ี 4 

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

กอสราง

สะพานขาม

หวยโมง 

เพ่ือขามฝงไป

มาไดสะดวก 

และใชเวลา

เดินทางลดลง 

4×20 ม. 5,220,000 

ม.13 

5,220,000 

ม.4 

5,220,000 

ม.3 

- ขนาดและ

ความยาวตาม

แบบแปลน ได

มาตรฐาน 

สามารถรับ

นํ้าหนักได

อยางนอย 12 

ตัน 

การขน

ผลิตผล

การเกษตร

และสญัจร

ไดสะดวก

รวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 

อบจ. 

4 ยุทธฯ 

ท่ี 1 

สราง

ความ

เขมแข็ง

ใน

สังคมฯ 

 

ท่ี 4 

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

ซอมสราง

ถนน 

ลาดยาง 

แบบ 

hotmix 

เพ่ือใหมีสภาพ

ท่ีดีสามารถ

สัญจรได

สะดวกและ

ปลอดภัย 

6 ม.×23 

กม. 

3,500,000 

จากภูดิน- 

ม.17 

3,500,000 

จาก ม.17-

ม.9 

3,500,000 

จาก ม.9- 

ม.2 

- ความยาวของ

ถนนลาดยางท่ี

ซอมแซม 

สัญจรไปมา

สะดวกและ

ปลอดภัย 

อบจ. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 

อําเภอ บานผือ จังหวัด อุดรธานี 

ท่ี 
ยุทธศาสาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ีขอ

ประสาน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 ยุทธฯ 

ท่ี 1 

การสรางความ

เขมแข็งในสังคม

ฯ 

ท่ี 4 

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

ซอมสราง

ถนนลาดยาง

จาก บ.กลาง

นอย-บ.วัง

สวย 

เพ่ือใหมีสภาพ

ท่ีดีสามารถ

สัญจรได

สะดวกและ

ปลอดภัย 

6 ม.×1 กม. - 500,000 - - ความยาวของ

ถนนลาดยาง

ท่ีซอมแซม 

สัญจรไปมา

สะดวกและ

ปลอดภัย 

อบจ. 

6 ยุทธฯ ท่ี 4 

พัฒนาการ

ทองเท่ียว การ

บริการ และ

สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ฯ 

ยุทธฯ ท่ี 2 

สงเสริมการ

ทองเท่ียวฯ 

การพัฒนา

แหลงทองเท่ียว 

และสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี และ

ภูมิปญหา

ทองถิ่น 

การศาสนา

วัฒนธรรมฯ 

(งานวิชาการ

วางแผนและ

สงเสริมการ

ทองเท่ียว) 

กอสรางถนน 

คสล.ขึ้นภูผา

แดง 

เพ่ือให

นักทองเท่ียว

สัญจรได

สะดวกและ

ปลอดภัย 

4×0.

15×2,800 

ม. 

2,800,000 

ม.13 

2,800,000 

ม.4 

- - ขนาดและ

ระยะทางของ

ถนน คสล. ท่ี

กอสราง 

นักทองเท่ียว

สัญจรได

สะดวกและ

ปลอดภัย 

อบจ. 

7 ยุทธฯ ท่ี 3 การ

ยกระดับ

คุณภาพชีวิตฯ 

ยุทธฯ ท่ี 4 

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

การพาณิชย 

(งานกิจการ

ประปา) 

ขุดลอกแหลง

กักเก็บนํ้า

ผลิตประปา

หมูบาน 

เพ่ือให

สามารถกัก

เก็บนํ้าได

ปริมาณมาก

ขึ้น 

พ้ืนท่ี 17 ไร 

(หนองทุง

มน  หมู 5 

บ.วังสวย) 

4,000,000 4,000,000 - - ชุมชนมี

นํ้าประปา

เพ่ือการ

อุปโภคตลอด

ท้ังป 

ประชาชนมี

นํ้าประปาใช

เพ่ือการ

อุปโภคอยาง

ท่ัวถึงตลอดป 

อบจ. 

 

 

 

แบบ ผ.03/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 

อําเภอ บานผือ จังหวัด อุดรธานี 

ท่ี 
ยุทธศาสาตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ของ อปท.

ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิต

ของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด

วาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

ท่ีขอ

ประสาน 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

8 ยุทธฯ 

ท่ี 1 

การสราง

ความ

เขมแข็งใน

สังคมฯ 

ท่ี 4 

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

กอสรางทาง

ลาดยางจาก 

ม.14  ต.

จําปาโมง 

เช่ือมตอ

ถนนหลวง 

No. อด 

2098 บาน

ผือ –นา

คําไฮ 

เพ่ือใหถนน

สภาพท่ี

สามารถสัญจร

ไปมาอยาง

สะดวกและ

ปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

6 x 4,000 

เมตร 

- 2,400,000 2,400,000 - ขนาดและ

ระยะทางของ

ถนนลาดยางท่ี

กอสราง 

สัญจรไป-

มาสะดวก

และ

ปลอดภัย

มากยิ่งข้ึน 

อบจ 

9 ยุทธฯ 

ท่ี 1 

การสราง

ความ

เขมแข็งใน

สังคมฯ 

ท่ี 4 

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม

และการ

โยธา 

กอสราง

ถนนลาดยาง

จาก ม.3 ต.

จําปาโมง 

เช่ือมถึง บ.

ขาวสาร  ต.

ขาวสาร 

เพ่ือใหถนน

สภาพท่ี

สามารถสัญจร

ไปมาอยาง

สะดวกและ

ปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

6 × 4,000 

เมตร 

- - 2,400,000 2,400,000 ขนาดและ

ระยะทางของ

ถนนลาดยางท่ี

กอสราง 

สัญจรไป-

มาสะดวก

และ

ปลอดภัย

มากยิ่งข้ึน 

อบจ 

แบบ ผ.03/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

       ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

         ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   - 

 1.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานการเกษตร (ดานเศษรฐกิจ) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ขุดลอกลําหวย

โมง 

เพ่ือใหสามารถ

ระบายน้ําไดรวดเร็ว 

น้ําไมทวมขังพ้ืนท่ี

เกษตร 

ขนาดปากกวาง 20 ม. 

ยาว 12,000 ม. ลึก 4 

เมตร 

1,987,200 1,987,200 1,987,200 1,987,200 จํานวน

เกษตรกร

และพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม

ท่ีไดรับ

ผลกระทบ

จากปญหาอุ

ทุกภัย 

สามารถ

ระบายน้ําได

รวดเร็ว น้ํา

ไมทวมขัง

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

จังหวัด

อุดรธานี 

กรมเจาทา 

อบจ.อุดรธานี 

 

 

 

 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

         ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   - 

 1.ยุทธศาสตรการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

           1.1 แผนงานการเกษตร (ดานเศษรฐกิจ) 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 กอสรางฝายน้ําลน

พรอมประตูเปด

ปด (ปากหวยโมง 

บานนาเจริญ  

หมูท่ี 13) 

เพ่ือกักเก็บน้ํา

ไวใชใน

การเกษตร ใน

ฤดูแลง 

1 แหง 

(ตามแบบมาตรฐาน

ของกรมชลประทาน) 

 

- 8,500,000 8,500,000 - เกษตรกร

รอบๆ 

โครงการมี

น้ําเพ่ือ

การเกษตร

ชางหนาแหง 

กักเก็บน้ําไว

ใหเกษตรกรมี

น้ําใชทํา

การเกษตร

มากยิ่งข้ึน 

กรม

ชลประทาน 

 

รวม .....2...โครงการ - - 1,987,200 10,487,200 10,487,200 1,987,200 - - - 

แบบ ผ.06 



- 133 - 
 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 เคหะและ

ชุมชน 

คาวัสดุ คาวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือผลิตน้ําประปา

ใหบริการประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

2 ครั้ง 

(หนองเหลาจา ม.4 และ

หนองบุงเขียง ม.9) 

300,000 300,000 300,000 300,000 กองชาง 

2 เคหะและ

ชุมชน 

คาวัสดุ วัสดุไฟฟา

และวิทยุ 

เพ่ือซอมแซมระบบ

ไฟฟาถนน ไฟฟาสอง

สวางสาธารณะ 

1 ครั้ง 

ฟวส หลอด สวิตซ ปลั๊ก 

สาย ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 กองชาง 

3 บริหารงาน

ท่ัวไป 

- คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

- โตะทํางาน 

เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี 

4 ตัว 4,800 4,800 4,800 4,800 กองคลัง 

4 บริหารงาน

ท่ัวไป 

- คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 

สนง. 

- โตะรักแขก 

เพ่ือใชสําหรับให

ประชาชนผูมาติดตอ

ราชการนั่ง 

1 ชุด 5,000 - - - กองคลัง 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

5 บริหารงาน

ท่ัวไป 

- คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

- เครื่องคอมพิวเตอร

แบบพกพา 

เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี 

1 เครื่อง 16,000 - - - กองคลัง 

6 บริหารงาน

ท่ัวไป 

- คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

- เครื่องพิมพเลเซอร 

LED (สี) 

เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี 

1 เครื่อง 12,000 - - - กองคลัง 

7 บริหารงาน

ท่ัวไป 

- คาครุภัณฑ ครุภัณฑ สนง. 

- เครื่องปรับอากาศ 

เพ่ือปรับสภาพ

อากาศใหเหมาะสม

ตอการปฏิบัติงาน

ใน สนง. 

1 เครื่อง 22,000 - - - กองคลัง 

8 สาธารณสุข - คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 

- รถพยาบาลฉุกเฉิน 

(รถกะบะ) 

เพ่ือใขในการ

ใหบริการ

การแพทยฉุกเฉิน 

1 คัน - 1,000,000 - - สํานักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

9 บริหารงาน

ท่ัวไป 

- คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง 

- รถแบคโฮ 

(ขนาดใหญ) 

เพ่ือใชในการขุด

ลอก และงาน

โครงสรางพ้ืนฐาน

อ่ืนๆ 

1 คัน 4,600,000 

- 

- - - กองชาง 

รวม 1,637,800 384,800 4,984,800 1,484,800 - 
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