
 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

******************************************** 

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบการบริหารจัดการบานเมืองและ

สังคมท่ีดี พุทธศักราช 2542องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํา

งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการ

บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ตอ สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบ

โดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 

287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

ขอ 30 (5) องคการบริหารจําปาโมง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการเนิน

งาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพ่ือใหประชาชนไดมี

สวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจําปาโมง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 

“ชุมชนนาอยู คูหลักธรรมาธิบาล การเกษตรพอเพียง” 

 

 ข.พันธกิจ  ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 

 



1.สรางความเขมแข็งใหชุมชน  โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

และเปนรูปธรรมสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินใหชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

2.พัฒนาเกษตรกรรมใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

3.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวก และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

4.พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสรางรายไดของประชาชน และสงเสริมงาน

ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  

5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนสุขอยางยั่งยืน 

6.บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

เปาประสงค 

1.ประชาชนมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มีสุขภาพอนามัยท่ีดี ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนไดมาตรฐานและปลอดภัย 

3.การคมนาคมติดตอระหวางชุมชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย และบริหารจัดการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพ

และมีมาตรฐาน 

4.มีสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน สรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

5.อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และจัดการมลพิษตางๆ 

6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สรางความพิงพอใจใน

การใหบริการ และเกิดประโยชนแกประชาชน 

การจัดลําดับความสําคัญประเด็นยุทธศาสตร 

 1.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

 2.พัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 3.พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 5.พัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 

 6.บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

ค.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ภายใตแผนยุทธศาสตร  

3  ป  (2559– 2561) เปนการบงบอกถึงวิธีการหรือแนวคิดของการพัฒนาองคกรวา 

จะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคตไดอยางไรทองถ่ินจะไปถึงจุดหมายท่ีตองการได หรือไม ซ่ึงประชาชนสวน 

ใหญมีฐานะดอยในทางเศรษฐกิจและเผชิญปญหาทางดานความไมสะดวกในการคมนาคม และไมม่ันคงในการถือครอง

ท่ีดินทํากิน ผลผลิตหรือรายไดต่ํา สุขภาพอนามัยไมดี ขาดแคลนน้ํากินน้ําใช และขาดความรูในการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตโดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งใหชุมชน 



ความเขมแข็งของชุมชนนับวามีบทบาทความสําคัญตอการพัฒนาสังคมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆโดยเฉพาะในดาน

การเปนกลไกขับเคลื่อนเพ่ือการแกไขปญหาความยากจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชนอันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศตลอดจนการเปนรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาในทุกดานๆไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจสังคม

วัฒนธรรมการเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯลฯเพ่ือเสริมสรางชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึนมี

ความสุขและม่ันคงรวมท้ังการเสริมสรางฐานรากของสังคมใหโครงสรางสังคมโดยรวมแข็งแรงม่ันคงและรองรับการ

พัฒนาประเทศใหมีความม่ันคงและยั่งยืนไดตอไป 

เปาหมาย 

 -ดานการสงเสริมประชาธิปไตย  

  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน ตลอดจน

สรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ ใหมีความเข็มแข็ง 

 - ดานการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การประนอมขอพิพาทและการชวยเหลือทางดาน

กฎหมาย 

-ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

หามาตรการเชิงปองกัน และกําหนดแนวทางเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

1.สงเสริมความรูความเขาใจในการจัดการสาธารณภัย ของผูบริหารและขาราชการทองถ่ิน และ

เตรียมพรอมเมือเกิดเหตุสาธารณภัย 

2.ซักซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดชั้นการบังคับบัญชา การตัดสินใจและข้ันตอน

ในการปฏิบัติเม่ือเกิดภัยสาธารณ 

3.จัดหาสถานท่ี และอุปกรณการชวยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี 

 -ดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

  เสริมสรางความสงบสุขในสังคม รักษาชุมชนใหเขมแข็ง สํารวจจุดท่ีมักเกิดเหตุราย ภัยอันตรายจาก

กลุมมิจฉาชีพ และหามาตรการปองกันเพ่ือลดจํานวนการเกิดเหตุรายเหตุท่ีบั่นทอนความสงบสุข และรักษาความสงบ

เรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

-ดานการสงเสริมอาชีพใหความสําคัญแกกลุมแรงงานนอกระบบ ใหสามารถมีรายไดเพียงพอกับรายจาย และ

สําหรับกลุมไมมีงานทําจะสงเสริมใหเกิดอาชีพ รวมท้ังสงเสริมใหกลุม 

ผูสูงอายุ และผูพิการมีงานทําเพ่ือใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม 

- ดานสวัสดิการสังคม   

      -สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ใหไดรับเบี้ยยังชีพในปตอๆ ไปอยางท่ัวถึง โดยมีการจัดทําฐานขอมูลใหเปน

ปจจุบัน เพ่ือการคาดการณจํานวนของผูสูงอายุท่ีจะไดรับเบี้ยยังชีพลวงหนา และกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ 



   - สงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถ่ิน โดยใหความสําคัญในการอํานวยความสะดวก การประกอบอาชีพ 

การดํารงชีวิตอยูในสังคม ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ 

 - สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน ใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาใหเด็กไดรับ

อาหารเสริม (นม) อยางท่ัวถึง และไดรับอาหารกลางวันครบทุกคน เพ่ือเปนขอมูลกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงตองจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน พิจารณานําแผนงาน/

โครงการดานการพัฒนาเด็กและเยาวนบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงตามความเหมาะสม 

      - สงเสริมดานท่ีพักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีท่ีอยูอาศัย 

      - งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิท่ีประชาชนสมควรไดรับดวยความเทาเทียมกัน 

- ดานการศึกษา สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาดานการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน ใหความสําคัญกับการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบ โดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรู

ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย  

-  ดานสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ 

และการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป 

แนวทางการพัฒนา 

1.เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณะภัย ลดความสูญเสีย และชวยเหลือผูประสบภัย 

2. สงเสริมอาชีพ ใหมีการแปรรูปสินคาทางการเกษตรเพ่ือยกระดับรายไดของบุคคล ครอบครัวกลุมอาชีพ 

และระดับชุมชน สนับสนุนสินคาพ้ืนบานกลุมอาชีพตาง ๆ ของชุมชนรานคาชุมชน ตลาดกลางชุมชน กองทุนตางๆ 

ของชุมชน 

3. สงเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสผู

ยากไร  

 
4. สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปใหมีคุณภาพ และ

ไดมาตรฐาน 

5.สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมท้ังปองกันและควบคุมโรคติดตอและ

ไมติดตอ 

 

 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนกลุมผูผลิตของชุมชนท่ีผลิตผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

2. สัดสวนกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตท่ีเขมแข็งตอกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตท้ังหมด 

3. สัดสวนหมูบานท่ีมีการจัดสวัสดิการของชุมชนตอหมูบานท้ังหมด 



4. สัดสวนหมูบานท่ีมีการเรียนรูโดยชุมชน 

5. สัดสวนครัวเรือนท่ีเปนสมาชิกกลุมในชุมชนตอครัวเรือนท้ังหมด 

6. จํานวนกลุมอาชีพ และชุมชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

7. รายไดตอคนตอป เพ่ิมมากข้ึนมีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย 

8. จํานวนประชาชนในชุมชนมีงานทําตลอดท้ังป 

     9. จํานวนคนชรา คนพิการ ผูติดเชื้อ คนยากไร และเด็กดอยโอกาสท่ีไดรับสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห อยาง

ท่ัวถึง 

     10.จํานวนเด็กกอนวัยเรียน เด็กนักเรียนท่ีไดรับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) 

     11.ระดับความสําเร็จการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

     2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภยั 

  เกษตรกรรมเปนอาชีพพ้ืนฐานของคนในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย ประชาชนสวนใหญอยูในภาคเกษตร การ

พัฒนาการเกษตรเปนเปาหมายท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอด สาขาเกษตรเปนสาขาท่ีไดรับความสําคัญ

อยางสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับอยางไรก็ตาม ถึงแมวาผลจากการพัฒนาการเกษตรท่ีผาน

มาจะทําใหภาคเกษตรไดเจริญกาวหนาไปอยางมาก แตเกษตรกรรมก็ยังเปนสาขาการผลิตท่ีมีปญหาตางๆ อีกหลาย

ประการ ประการหนึ่งก็คือความปลอดภัย โดยท่ีในประชาคมโลก หรือแมแตประชาคมอาเซียน ตางใหความสําคัญ

ดานอาหาร ประเด็นสุขภาพอนามัยไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการกีดกันการคาระหวางประเทศ การผลิตภาค

การเกษตรจึงตองปรับตัวใหทันกับทิศทางความตื่นตัวในการผลิตท่ีปลอดภัยปราศจากสาเคมี เพ่ือใหการผลิตภาค

การเกษตรมีความเจริญเติบโตตอไปได อีกท้ังกระบวนการผลิตท่ีเนนความปลอดภัยดานอาหาร ยังสงผลดีตอ

สิ่งแวดลอม อันเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาท่ียังยืน ขณะเดียวกัน การใหความสําคัญกับความปลอดภัยดานอาหาร

เพ่ือการบริโภคของประชาชนก็เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีคุณภาพอีกดวย 

 
เปาหมาย 

 สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชนเพ่ือมุงเนนใหเกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเตรียมมาตรการรองรับเพ่ือสรางรายไดท่ีม่ันคงใหแกประชาชน 

 -งานดานการสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชน เพ่ือเนนใหเกิดการพ่ึงพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 -งานดานการสงเสริมการเกษตร หาแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนและ

รูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 -งานดานการพาณิชยกรรม หามาตรการรองรับเพ่ือสรางรายไดท่ีม่ันคงใหแกประชาชน 

 

แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรกรรมและผลิตภัณฑการเกษตรใหมีคุณภาพสรางมูลคาเพ่ิม  ลดตนทุนการ

ผลิต 



ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

 1.จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 

 2.รอยละท่ีลดลงของจํานวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. 

3.จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนและรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 4.รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรเพ่ือการผลิต 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาหมาย 

 เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  สรางและซอมบํารุงถนน ไฟฟาสองสวางสาธารณะ  

ประปา ท่ีอยูอาศัย  และท่ีดินทํากิน  ในเขตขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความสะดวกและไดมาตรฐาน  เพ่ือ

สนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จวางแนวทางในการพัฒนาการผังเมืองอยางเปนระบบและ

เหมาะสมกับชุมชน  โดยศึกษาในเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาและการบริหารจัดการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพและมี

มาตรฐานอยางแทจริง รวมท้ังจัดหา/พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอแกเกษตรกรใชเพ่ือการเพาะปลูก  ขุดลอกลําหวย 

หนอง คลอง บึง อาง  สรางฝายเก็บ ฝายน้ําลนเพ่ือการกักเก็บน้ําใหราษฎรมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอตลอดป 

สามารถทําการเพาะปลูกไดสองครั้ง  ชวยใหราษฎรมีการปลูกพืชหมุนเวียน เกษตรกรไดใชประโยชนจากท่ีดินใหเกิด

ประโยชนสุด ท้ังฤดูฝน และฤดูแลง ไดผลิตผลมากข้ึน ทําใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 

 กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายและรวดเร็วในการคมนาคม  ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน อยางถวนหนาการบริหารจัดการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

 
          1. กอสรางและปรับปรุงซอมบํารุงถนน  สะพาน  ใหการคมนาคมเปนไปดวยความสะดวก และปลอดภัยมี

การจัดทําและบังคับใชผังเมืองรวมในชุมชนท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางความนาอยูใหกับชุมชน 

 2. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ขยายเขต

ประปาในหมูบานและพัฒนาระบบประปาใหดื่มได 

 3.การบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวาง และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

 4.กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร 

ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

 1. จํานวนการกอสรางและปรังปรุงซอมบํารุงถนน  สะพาน 

2. จํานวนครัวเรือน/ปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 

 3. จํานวนครัวเรือน/ปริมาณภาชนะเก็บน้ําไวอุปโภคบริโภค 

 4. จํานวนครัวเรือน/ พ้ืนท่ีขอบเขตการใหบริการน้ําประปาสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางท่ัวหนา 

5.จํานวนประตูกันน้ํา ฝายน้ําลน แหลงกักเก็บ หวย หนอง คลอง อางเก็บน้ํา ท่ีขุดลอก 

 
 



6.จํานวนเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีสามารถทําการเพาะปลูกหมุนเวียนไดตลอดท้ังป 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย 

สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึนตองไดรับการดูแลใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถ่ินโดยเนน

พัฒนา  คุมครองดูแลรักษาปาและน้ํา สิ่งแวดลอมตางๆ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดความนาอยู

และมีความยั่งยืนอันเปนสิ่งพึงปารถนารวมกัน ใหเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน ไมใหเกิดปญหาข้ึนในชุมชน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณประชาชนมีวิถีชีวิตและการ

บริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะ แหลงท้ิงขยะ 

การกําจัดขยะมูลฝอย และมลพิษตางๆ อยางถูกวิธี 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

 1. ของเสีย/มลพิษถูกจัดการอยางถูกตองและเหมาะสม 

 2. จํานวนประชาชนผูรวมมีสวนรวมในการปลูกและดูแลบํารุงรักษาตนไม 

 3. จํานวนภาคเอกชน ประชาชน รวมฟนฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4. จํานวนประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

การพัฒนาการทองเท่ียวภายในตําบล มีความสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมากเปนโอกาสในการ

กระจายรายไดสูหมูบาน/ชุมชนและการจางงานในทองถ่ินโดยกําหนดทิศทางของการทองเท่ียว   บนฐานคิดท่ีวา

ชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและมีสวนไดเสียจากการทองเท่ียวโดยการนําเอาทรัพยากรในทองถ่ินตางๆท่ีมีอยู 

ไมวาธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  ประเพณี วิถีชีวิตและ  วิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการ

ทองเท่ียวอยางเหมาะสมรวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความรูและบทบาทท่ีสําคัญ  ในการ

ดําเนินงานตั้งแคการตัดสินใจการวางแผนการดําเนินงานการสรุปบทเรียนและมุงเนนใหเกิดความยั่งยืนสูรุนลูกหลาน

และเกิดประโยชนตอทองถ่ินโดยคํานึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเปนสําคัญ 

สงเสริมบทบาท  บาน  วัด  โรงเรียนและชุมชนใหเปนกลไกประสานการพัฒนาพลังปญญา ศีลธรรม  

วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา  อยางเขมแข็งสงเสริมประเพณีอันดีงาม  กิจกรรมทางศาสนา  

สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ังสงเสริม ฟนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี  ขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบานอีสานและ

ปลูกจิตสํานึกของประชาชน เยาวชน ในดานคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน  

เปาหมาย 



 -ดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการสํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินท้ังหมด สรางเปนองค

ความรู เผยแพรใหแกคนในทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนใหแกผลิตภัณฑของ

ทองถ่ิน 

 -อนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณของทองถ่ิน 

 -อนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี 

-งานดานการสงเสริมการทองเท่ียวพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมการทองเท่ียวท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบ

สภาพแวดลอม และวิถีชีวิตอันดีงานของประชาชนในทองถ่ิน 

- แหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง 

แนวทางการพัฒนา 

 1.สงเสริมใหประชาชนองคกรเครือขายอนุรักษฟนฟูสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.สงเสริม ทะนุบํารุงศาสนา ประเพณีทองถ่ินและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 

 1.จํานวนของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 

 2.จํานวนศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีการสืบทอด 

 3.จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 

4..จํานวนนักทองเท่ียวท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

เปาหมาย  

เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย 

รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงเพ่ือใหบริการแกประชาชน ได

อยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของการ

บริหารองคกรสวนทองถ่ินและเจาหนาท่ีของรัฐ  และสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบไดรวมท้ังการแกไขปญญายาเสพติดท่ีรัฐบาลไดกําหนดเปน “วาระแหงชาติ” โดยการรวมพลังทุกภาคสวน

เปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติดดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยา

เสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกร ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการ และปฏิบัติหนาท่ีตาม

หลักธรรมาภิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 

 1. จํานวนบุคลากรและอุปกรณศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 

 2. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ (จากการสงแบบสํารวจความคิดเห็น) 

 3. จํานวนผูออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 



 4. จํานวนผูเขารวมประชาคมทองถ่ินมากข้ึน 

 5.รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืนไมนอยกวารอยละ 95 

ง.การวางแผนงบประมาณ 

 องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2559 - 

2561)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวง-มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือ

รับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใน

แผนพัฒนา 3 ป ตอไป  

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2559- 2561) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 

2558 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561)  รวม   134   โครงการ 

งบประมาณ 40,890,360 บาท  (เฉพาะแผนฯป พ.ศ.2559)  สามารถ 

จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

1.การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

2.การพัฒนาดานเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

3.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ

ประโยชนอยางยั่งยืน 

5.การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ิน 

6.การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาธิบาลและ

นโยบายเรงดวนของรัฐ 
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    35,386,360 

205,000 

3,255,000  

60,000 

 

859,000 

 

1,125,000 

 

รวม 181 40,558,360 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
โครงการในแผนพัฒนา 3 ป 

ดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

เกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภยั 

ดานโครงนางพ้ืนฐาน 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมขาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนอยางยั่งยืน 

แหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

ดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลกัธรรมาธิ

บาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 



แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

งบประมาณ (บาท) 

จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป ดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

เกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภยั 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนอยางยั่งยืน 

แหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

ดานการบรหิารจัดการภาครฐัตามหลกัธรรมาภิ

บาบและนโยบายเรงดวนของรฐั 



จ.การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 

โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน  104  โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ 

จํานวนเงิน  20,550,400  บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ(บาท) 

1.การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

2.การพัฒนาดานเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

3.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพ่ือประโยชนอยางยั่งยืน 

5.การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน 

6.การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาธิบาล

และนโยบายเรงดวนของรัฐ 
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11,251,900 
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รวม 104 20,550,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

1 

ดานการสราง

ความเขมแข็ง

ใหชุมชน 

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานศูนย

ปองกันบรรเทาฯ/

หนวยกูชีพกูภัย 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 300,000 เพ่ือจายเปนคา

ปฏิบัติหนาท่ี

เขาเวรหนวยกู

ชีพ/ อปพร. 

ใหบริการการแพทยฉุกเฉินของ

หนวยกูชีพและอํานวยความ

สะดวกของ อปพร. 

2  

ปองกันและลด

อุบัติเหตุ-อุบัติภัย

(ปใหม,สงกรานต 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวง

เทศการปใหม

และสงกรานต 

ไมมีอุบัติเหตุในเขตพ้ืนท่ีรับผิอช

อบในชวงเทศการปใหมและ

สงกรานต 

3  

จัดงานวันเด็ก

แหงชาต ิ

เงินรายได 70,000 ใหเด็กตระหนัก

รูจักหนาท่ีของ

ตนและอยูใน

ระเบียบวินัย  

งานวันเด็ก 1 วัน ณ บริเวณ

หนา อบต. 

4  

อาหารกลางวัน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,736,000 เพ่ือใหเด็กไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันท่ีดีมี

คุณภาพ 

เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10 

แหงในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

5  

ผลิตสื่อการเรียน

การสอนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000 เพ่ือใหมีสื่อการ

เรียนการสอน

สําหรับเด็กกอน

เกณฑ 

สื่อการเรียนการสอนสําหรับ

เด็กกอนเกณฑในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 10 ศูนย 

6  

สงเสริมกิจกรรม

ดานการศึกษา 

เงินรายไดจัดเก็บ

เอง 

30,000 เพ่ือสงเสริม

กระบวนการ

เรียนรูและ

พัฒนาการท้ัง 4 

ดาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัด

นิทรรศการ นําเสนอผลงาน

ตางๆ ของศูนยฯ 

7  

จัดซ้ืออาหารเสริม 

(นม) ให ร.ร. สพฐ. 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,164,800 เด็กและเยาวชน

ไทยไดรับอาหาร

ท่ีเพียงพอท้ังใน

ดานปริมาณและ

คุณภาพ 

เด็กทุกคนไดรับการสงเสริมดาน

โภชนาการอยางเพียงพอและมี

คุณภาพ 

 
 

 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

8 

ดานการสราง

ความเขมแข็ง

ใหชุมชน 

จัดซ้ืออาหารเสริม 

(นม) ใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 607,600 เด็กกอนเกณฑ

ไดรับอาหารเสริม 

(นม)ท่ีเพียงพอ

ท้ังในดาน

ปริมาณและ

คุณภาพ 

เด็กทุกคนไดรับการสงเสริมดาน

โภชนาการอยางเพียงพอและมี

คุณภาพ 

9 

 จัดหาวัสดุ

การศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือใหเด็ก 

มีพัฒนาการ

อยางสมวัย 

เด็กเล็กไดรับการเตรียมความ

พรอมทางการศึกษาในระดับท่ี

สูงข้ึนอยางมีคุณภาพ 

10 

 การพัฒนาและ

เพ่ิมศักยภาพครู

ผูดูแลเด็ก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000 เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูท่ีจะนํามา

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรนําความรูในการสอน

มาสอนเด็กนักเรียน 

11 

 อาหารกลางวัน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,736,000 เพ่ือใหเด็ก

นักเรียนไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันท่ีดีมี

คุณภาพ 

เด็กนักเรียนในสังกัด ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดรับอาหาร

กลางวันท่ีดีและมีคุณคาทาง

โภชนาการ 

 

12 

 แกไขปญหาการ

ขาดสารไอโอดีน 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือสนับสนุนให

มีการผลิตไขไก

เสริมไอโอดีนใช

ประกอบอาหาร

สําหรับเด็กใน 

ร.ร. สพฐ. และ

ศูนยฯ เด็ก 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไดรับ

การสนับสนุนใหเลี้ยงไกไขเสริม

ไอโอดีนในโรงเรียนและใช

ประกอบอาหารกลางวัน 

13 

 อาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน

โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 2,560,000 เพ่ือใหเด็ก

นักเรียนไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันท่ีดีมี

คุณภาพ 

 

เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. ไดรับอาหารกลางวันท่ีดี

และมีคุณคาทางโภชนาการ 
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14 

ดานการสราง

ความเขมแข็ง

ใหชุมชน 

ปองกันโรคระบาด เงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000 ปองกันการแพร

ระบาดของโรค

ตางๆ  

 ไมมีการแพรระบาดของ

โรคติดตอตางๆ เชน หวัดนก 

ไขเลือดออก และอ่ืนๆ 

15  

จัดซ้ือวัสดุ

วิทยาศาสตร

การแพทย 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือใหมีน้ํายา

เคมี กําจัดยุงลาย

ควบคุมปองกัน

โรคไขเลือดออก 

ไมมีการแพรระบาดของโรค 

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

16  

พัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 127,500 เพ่ือพัฒนาการ

ดําเนินงานของ

อาสาสาธารณสุข

มูลฐานชุมชน 

งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนมี

ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

17  

สงเคราะห

ครอบครัว

ผูดอยโอกาส 

เงินอุดหนุนท่ัวไป

เอง 

100,000 เพ่ือให

ผูดอยโอกาส

สามารถดํารงชีพ

อยูอยางปกติสุข 

ผูดอยโอกาสดํารงชีวิต

ประจําวันไดอยางปกติสุข 

18  

สงเคราะหคาเบี้ย

ยังชีพใหกับผูติด

เช้ือ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 120,000 ผูติดเชื้อไดรับ

การสงเคราะห 

ผูติดเชื้อ จํานวน 20คนๆ ละ 

800 ตอเดือน 

19  

สมทบเงินกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ตําบล(สปสช.) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 190,000 

 

เพ่ือจัดทํา

โครงการดาน

สุขภาพและ

สาธารณสุขใน

พ้ืนท่ี 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีสุขภาพ

อนามัยดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

20  

สมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

(กองทุนวันละบาท)  

เงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000 เพ่ือจัดสวัสดิการ

แกสมาชิก

เก่ียวกับการเกิด 

/ตายและอ่ืนๆ 

สมาชิกรูจักออมเงินเพ่ือแบงปน

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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21 

ดานการสราง

ความเขมแข็ง

ใหชุมชน 

ปองกันบรรเทา

ความเดือดรอนใน

กรณีเหตุฉุกเฉิน

และสาธารณภัย 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 960,000 เพ่ือใหการ

ชวยเหลือ

ประชาชนใน

กรณีฉุกเฉิน

เรงดวน 

การแกไขปญหาในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบไดเรงดวน และ

บรรเทาความเดือนรอยแก

ประชาชน 

22  

แกไขปญหาความ

ยากจนและสราง

ความเขมแข็งของ

ชุมชน 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

ยกระดับรายไดทําใหมีรายได

เพ่ิมข้ึนดวยการประกอบอาชีพ

ท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  

 

23  

ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรเอดส 

เพศ อนามัยเจริญ

พันธ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือแกไขปญหา

ทองไมพรอม 

และปองกันการ

แพรเชื้อเอดส 

พฤติกรรมเสี่ยงโรคติดตอทาง

ของกลุมวัยรุนและและกลุม

เสี่ยงเพศนอยลง 

24  

จัดงานสตรีศรี

จําปาโมง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 70,000 เพ่ือความ

เขมแข็งของกลุม

สตรีใจการ

ดําเนินงาน 

การรวมกลุมดําเนินการใน

กิจกรรมของกลุมสตรีมีความ

เขมแข็งและยั่งยืน 

 

25  

อุดหนุนศูนยสภา

เด็กและเยาวชน 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000 เพ่ือใหเยาวชนใช

เวลาวางทํา

กิจกรรมท่ีเปน

ประโยชน 

เยาวชนเปนผลเมืองท่ีดีมี

คุณภาพมีความรับผิดชอบและ

เสียสละบําเพ็ญประโยชนตอ

ผูอ่ืนและสังคม 

26  

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ

กีฬา 

เงินรายไดจัดเก็บ

เอง 

100,000 เพ่ือใหมีอุปกรณ

สําหรับออกกําลัง

กายเพ่ือสุขภาพ 

เยาวชนและประชาชนท่ัวไปใช

เวลาวางออกกําลัง มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง  

27  

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000 เพ่ือปองกันการ

แพรระบาดของ

ยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

ปญหาการแพรระบาดของยา

เสพติดลดนอยลงและหมดไป

จากพ้ืนท่ี 

28  

การเฝาระวัง

สถานการณ

สุขาภิบาลอาหาร 

เงินรายไดจัดเก็บ

เอง 

30,000 เพ่ือไกลเกลี่ย

ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดรับการแกไข

ไปในสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 
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29 

ดานการสราง

ความเขมแข็ง

ใหชุมชน 

การปฏิบัติ

อาสาสมัครปองกัน

ภัยฯ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 ออกตรวจพ้ืนท่ี

เพ่ือรักษาความ

สงบเรียบรอย 

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

30  

ปรับปรุงซอมแซม

และตอเติมศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 470,000 เพ่ือใหมีสภาพท่ีดี 

ปลอดภัยมี

บรรยากาศท่ีดีตอ

การเรียนรู 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการ

ปรับปรุงใหดีข้ึนเกิดบรรยากาศ

ท่ีดีตอการเรียนรูของเด็ก 

31 

การพัฒนา

เกษตรกรรม

ในรูปแบบ

เกษตร

ปลอดภัย 

อุดหนุนศูนย

ถายทอด

เทคโนโลยีการ 

เกษตร 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000 เพ่ือใชเปนแหลง

เรียนรูในดาน

การเกษตร 

เกษตรกรมีแหลงใหศึกษาหาหา

ความรูดานการเกษตร 

32 

 ขุดเจาะบอบาดาล 

หมู 11 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 64,800 เพ่ือใหประชาชน

มีน้ําใชในทาง

การเกษตรมาก

ข้ึน 

บอบาดาน ใชทอ PVC ขนาด 4 

นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึก 42.50 

เมตร  

33 

 จัดหาเครื่องสูบน้ํา

ขนาดใหญ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 119,000 เพ่ือใหประชาชน

ใชในทางเกษตร 

เครื่องยนตดีเซล ขนาด 85 

แรงมา ทอสงน้ําขนาด 6 นิ้วไม

นอยกวา 12 เมตร 

34 

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบาย

น้ําในหมูบาน ม.

11 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือระบายน้ําท่ี

ทวมขังออกจาก

พ้ืนท่ีหมูบาน 

รางระบายน้ําขนาด 

0.58×0.60×41 ม.พรอมฝาปด

สําเร็จรูป 

35 

 กอสรางรางระบาย

น้ําในหมูบาน ม.

13 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 22,100 เพ่ือระบายน้ําท่ี

ทวมขังออกจาก

พ้ืนท่ีหมูบาน 

รางระบายน้ําขนาด 0.30×0.30 

เมตร ยาว 32 ม.พรอมฝาปด

สําเร็จรูป 

36 

 ปรับปรุงซอมแซม

สรางสะพานขาม

ลําหวยโมง ม.1 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 180,000 เพ่ือขามฝงไปมา

ไดสะดวกและใช

เวลาเดินทาง

ลดลง 

การขนผลิตผลทางการเกษตร

และสัญจรไดสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 
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37 

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงซอมแซม

ผิวถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.16 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 68,500 ซอมแซมถนนท่ี

ชํารุดเปนหลุมให

สัญจรได 

ปลอดภัย 

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร 

38  

ปรับปรุงซอมแซม

ผิวถนนลาดยาง ม.

10 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 130,000 เพ่ือใหถนนสภาพ

ท่ีสามารถสัญจร

ไปมาอยาง

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

สัญจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภัย 

39  

ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา ม.2 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 180,000 ขยายเขตไฟฟา

ใหท่ัวถึงทุก

ครัวเรือน 

ราษฎรไดรับบริการไฟฟาท่ัวถึง

ทุกครัวเรือน 

40  

ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา ม.8 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 114,700 ขยายเขตไฟฟา

ใหท่ัวถึงทุก

ครัวเรือน 

ราษฎรไดรับบริการไฟฟาท่ัวถึง

ทุกครัวเรือน 

41  

ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา ม.9 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 150,000 ขยายเขตไฟฟา

ใหท่ัวถึงทุก

ครัวเรือน 

ราษฎรไดรับบริการไฟฟาท่ัวถึง

ทุกครัวเรือน 

42  

ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา ม.11 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 35,200 ขยายเขตไฟฟา

ใหท่ัวถึงทุก

ครัวเรือน 

ราษฎรไดรับบริการไฟฟาท่ัวถึง

ทุกครัวเรือน 

43  

ขยายเขตไฟฟา

แรงต่ํา ม.15 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 150,000 ขยายเขตไฟฟา

ใหท่ัวถึงทุก

ครัวเรือน 

ราษฎรไดรับบริการไฟฟาท่ัวถึง

ทุกครัวเรือน 

44  

กอสรางอาคาร

อเนกประสงค ม.3 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000 เพ่ือใชประกอ

กิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน 

ความสะดวกในการประกอ

กิจกรรมตางของหมูบาน 
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45 

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

ลงทอระบายน้ํา

ขามลําหวยโมง ม.

4 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000 เพ่ือลดปญหาน้ํา

ทวมขังในพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม

ระบายน้ําได

สะดวกข้ึน 

ระบายน้ําไดรวดเร็วน้ําไมทวม

ขังพ้ืนท่ีผลิตผลทางการเกษตร 

 

 

 

46  

กอสรางรั้ว

สํานักงาน 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 300,000 เพ่ือรักษาแนว

เขตและความ

ปลอดภัยใน

ทรัพยสินขอ

ราชการ 

สํานักงานมีแนวเขตท่ีชัดเจน 

ทรัพยสินของราชการมีความ

ปลอดภัย 

 

 

47  

กอสรางโรงจอดรถ

อเนกประสงค 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000 เพ่ือใชในการจอด

รถใหเปน

ระเบียบ 

ความเปนระเบียบเรียบรอย

สวยงามในการจอดรถ 

 

 

48  

กอสรางอาคาร

ท่ีตั้งเครื่องกรอง

น้ํา   ม.14 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000 เพ่ือใหประชาชน

มีน้ําดื่มท่ีสะอาด 

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 

 

 

49  

ปรับปรุงซอมแซม

อาคารศาลา

ฌาปนกิจ  หมู 6 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือใชประกอบ

พิธีฌาปนกิจศพ

ของหมูบาน/

ชุมชน 

ความสะดวกในการฌาปนกิจ

ศพของประชาชน 

 

 

50  

ปรับปรุงซอมแซม

อาคารศาลา

ฌาปนกิจ  หมู 

10,16 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000 เพ่ือใชประกอบ

พิธีฌาปนกิจศพ

ของหมูบาน/

ชุมชน 

ความสะดวกในการฌาปนกิจ

ศพของประชาชน 

 

 

51  

ลงทอระบายน้ํา

ขางบอประมง    

ม.7 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000 เพ่ือลดปญหาน้ํา

ทวมขังในพ้ืนท่ี

หมูบาน/

เกษตรกรรม

ระบายน้ําได

สะดวกข้ึน 

ระบายน้ําไดรวดเร็วน้ําไมทวม

ขังพ้ืนท่ีหมูบาน/ผลิตผลทาง

การเกษตร 

 

 

 
 

 

 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

52 

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

ขยายเขตประปา 

หมู  8     

เงินอุดหนุนท่ัวไป 51,000 เพ่ือใหประชาชน

ไดใชน้ําประปา

อุปโภคอยางท่ัว 

ถึง 

ประชาชนไดใชน้ําประปา

อุปโภคอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

53  

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.8,ม.13,ม.

16,ม.12 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 493,700 เพ่ือการสัญจรท่ี

สะดวกและลด

ฝุนละออง 

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

54  

ปรับปรุงซอมแซม

ถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตร หมู 4, ม.

5, ม.17, 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 480,000 เพ่ือใหราษฎร

สัญจรไปมาได

สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนลูกรังขนาดผิวจราจร  

55  

กอสรางรางระบาย

น้ําในหมูบาน ม.6 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือระบายน้ําท่ี

ทวมขังออกจาก

พ้ืนท่ีหมูบาน 

รางระบายน้ําขนาด 

0.58×0.60×36 ม.พรอมฝาปด

สําเร็จรูป 

56  

จัดซ้ือรถพวงลาก

ขนยายรถขุด

ขนาดเล็ก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 70,000 เพ่ือยายรถขุดไป

ลดปญหาน้ําทวม

ไประบายน้ําให

ประชาชน 

ขนาดกวาง  1.70 เมตร ยาว 

2.50 เมตร 

57  

ขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ม.1 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 เพ่ือติดตั้งไฟฟา

สองสวางในจุด

เสี่ยง และมีความ

สะดวกในการ

สัญจรเวลา

กลางคืน 

ราษฎรไดรับบริการไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

 

58  

ขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ม.10 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 เพ่ือติดตั้งไฟฟา

สองสวางในจุด

เสี่ยง และมีความ

สะดวกในการ

สัญจรเวลา

กลางคืน 

ราษฎรไดรับบริการไฟฟาทุก

ครัวเรือน 
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59 

การพัฒนา

ดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

ขยายเขตไฟฟา

สองสวาง ม.15 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000 เพ่ือติดตั้งไฟฟา

สองสวางในจุด

เสี่ยง และมีความ

สะดวกในการ

สัญจรเวลา

กลางคืน 

ราษฎรไดรับบริการไฟฟาทุก

ครัวเรือน 

 

60 

การพัฒนา

ดานการ

จัดการ

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

อนุรักษแหลงน้ํา

และปาไม 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา

และแหลงน้ํา

ชุมชนไวใชสอย

อยางยั่งยืน 

ระบบนิเวศเกิดความสมบูรณ 

กอใหเกิดความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพ้ืนท่ี 

62 

 ฝกอบรม

อาสาสมัครปองกัน

ภัยไฟปา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 เพ่ืออนุรักษปา

และตนน้ําใหมี

ความสมบรูณ 

 เม่ือเกิดไฟปา สามารถปองกัน

ได อยางมีประสิทธิภาพ 

63 

การพัฒนา

แหลง

ทองเท่ียว 

และสงเสริม

ศาสนา 

ศิลปะฯ 

อุดหนุนสภา

วัฒนธรรมไทย

สายใยชุมชน 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 เพ่ือพัฒนา

วัฒนธรรมให

สอดคลองกับวิถี

ชีวิตการ

เปลี่ยนแปลงของ

สังคม 

วัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการ

เผยแพร ฟนฟู 

64 

 อุดหนุนสภา

วัฒนธรรมตําบล 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 45,000 เพ่ือพัฒนา

วัฒนธรรมให

สอดคลองกับวิถี

ชีวิตการ

เปลี่ยนแปลงของ

สังคม 

วัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการ

เผยแพร ฟนฟู 

65 

 อุดหนุนงานไท

พวนชวนเท่ียวภู

พระบาทอําเภอ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 เพ่ือเรียนรูวิธีทาง

มรดก

ศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไดรับ

การเผยแพร ฟนฟู 
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67 

การพัฒนา

แหลง

ทองเท่ียว 

และสงเสริม

ศาสนา 

ศิลปะฯ 

การจัดพิธีสูขวัญ

บานสูขวัญเมือง 

เงินรายไดจัดเก็บ

เอง 

70,000 เพ่ือเรียนรูถึง

คุณคาทางมรดก

ศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

สังคมมีความอยูเย็นเปนสุข

อยางยั่งยืนในมิติวัฒนธรรม 

68  

จัดกิจกรรมวัน

ผูสูงอายุ 

เงินรายได 120,000 เพ่ือขอขมาและ

ขอพร จากญาติ

ผูใหญ 

ประชาชนไดรวมกันสืบสาน

ประเพณีท่ีมีมายาวนาน 

 

 

  

อุดหนุนงานทุงศรี

เมือง อําเภอบาน

ผือ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 เพ่ือเรียนรูวิธี

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามท่ีไดรับ

การอนุรักษใหคงอยูสืบไป 

 

69  

การจัดงานบุญ

ประเพณีทองถ่ิน

(บุญบั้งไฟ) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 240,000 เพ่ือการเรียนรูถึง

คุณคาทางมรดก

ศิลปวัฒนธรรม

ของทองถ่ิน 

วัฒนธรรมอันดีงามไดรับการ

อนุรักษใหคงอยูสืบไป 

 

70  

การจัดพิธีผูกเสี่ยว เงินอุดหนุนท่ัวไป 60,000 เพ่ือเรียนรูถึง

คุณคาทางมรดก

ศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

สังคมมีความอยูเย็นเปนสุข

อยางยั่งยืนในมิติวัฒนธรรม 

71 

การพัฒนา

ดานการ

บริหาร

จัดการ

ภาครัฐตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

การจัดกิจกรรม

ตางๆตามนโยบาย

ของรัฐบาล 

(ปกปองสถาบัน) 

เงินรายไดจัดเก็บ

เอง 

100,000 เพ่ือสงเสริมการ

ปกครองใน

ระบอบ

ประชาธิปไตย 

เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย

และยึดม่ันปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
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72 

การพัฒนา

ดานการ

บริหาร

จัดการ

ภาครัฐตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

จัดงานวันพอ

แหงชาติ 

เงินรายไดจัดเก็บ

เอง 

50,000 เพ่ือ

เทิดพระเกียรติ

พระเจาอยูหัว 

ทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ีรวม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระ

เจาอยูหัว 

73 

 จัดงานรัฐพิธี 12 

สิงหามหาราชินี 

เงินรายไดจัดเก็บ

เอง 

50,000 เพ่ือ

เทิดพระเกียรติ

องคราชินี 

ทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ีรวม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติองค

ราชินี  

74 

 สื่อสารและ

โทรคมนาคม 

เงินรายได 120,000 เพ่ือการใชงาน

การสื่อสารผาน

ดาวเทียม ระบบ

อินเตอรเน็ต 

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ในหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

75 

 จัดซ้ือวัสดุ

สํานักงาน 

เงินรายได 70,000 เพ่ือใหมีสิ่งของ

เครื่องใชตางๆใน

การปฏิบัติงาน

และใหบริการ

ประชาชน 

กระดาษ หมึกเครื่องปริ้น แฟม

เอกสาร ตรายาง ซอง ปากกา 

ลวดเย็บกระดาษ และอ่ืนๆ 

76 

 จัดซ้ือวัสดุงานครัว เงินอุดหนุนท่ัวไป

และเงินรายได 

220,000 เพ่ือใหมีสิ่งของ

เครื่องใชตางๆ 

กิจกรรมงานเลี้ยง

รับรอง และอ่ืนๆ 

ถวยชาม ชอนสอม ไมกวด ไมถู

พ้ืน น้ํายาลางจาน และอ่ืนๆ   

77 

 จัดซ้ือ

เครื่องโทรสาร  

เงินอุดหนุนท่ัวไป 15,000 เพ่ือใชในการ จัด

กิจกรรมตางๆ ได

สะดวกยิ่งข้ึน 

เครื่องโทรสาร(โทรศัพท+Fax)

จํานวน 1 เครื่อง 

78 

 จัดซ้ือโตะประชุม เงินอุดหนุนท่ัวไป 65,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

โตะประชุมพรอมเกาอ้ี จํานวน 

1 ชุด 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

79 

การพัฒนา

ดานการ

บริหาร

จัดการ

ภาครัฐตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

จัดซ้ือโซฟา เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

โซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด 

80  

จัดซ้ือตูเอกสาร เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

ตูเก็บเอกสาร(ตูเหล็ก บานทึบ) 

จํานวน 1 ตู 

81  

จัดซ้ือตูเอกสาร เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

ตูเก็บเอกสาร(ตูเหล็ก บาน

กระจกใส) จํานวน 1 ตู 

82  

จัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 48,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

เครื่องคอมพิวเตอร(แบบตั้ง

โตะ) จํานวน 3 เครื่อง 

83  

จัดซ้ือเครื่องพริ๊น

เตอร 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 12,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

เครื่องพริ๊นเตอร  จํานวน 3 

เครื่อง 

84  

จัดซ้ือรถบรรทุก

ขยะ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 2,200,000 เพ่ือใหประชาชน

มีท่ีกําจัดขยะถูก

หลักสุขาภิบาล 

รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย(6 

ลอ) จํานวน 1 คัน เครื่องยนต

ดีเซล ขนาดไมนอยกวา 5,000 

ซีซี 

85  

จัดซ้ือเครื่องตัด

หญา 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 9,500 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

เครื่องตัดหญา  จํานวน 1 

เครื่อง 

 
 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

86 

การพัฒนา

ดานการ

บริหาร

จัดการ

ภาครัฐตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

จัดซ้ือเครื่องน้ํา

เย็น 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

เครื่องทําน้ําเย็น 1  เครื่อง 

87  

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

เครื่องสูบน้ํา  1  เครื่อง 

88  

อุดหนุนการ

ดําเนินงานศูนย

ขอมูลขาวสาร 

(อบต.หนองแวง) 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 เพ่ืออุดหนุนศูนย

ขอมูลขาวสาร

การจัดซ้ือจัดจาง

ของ อปท.ในเขต 

อ.บานผือ 

ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัด

จางของ อปท.ในเขต อ.บานผือ 

มีความพรอมในการใหบริการ

ดานการจัดซ้ือจัดจาง 

89  

อุดหนุนการจัด

งานรัฐพิธี/ราชพิธี 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,000 เพ่ือมีสวนรวมใน

การจัดงานรัฐ

พิธี/ราชพิธีตางๆ 

ของอําเภอ 

การจัดงานวันพอแหงชาติ วัน

แมแหงชาติ วันปยะมหาราช 

วันจักรี และอ่ืนๆ 

90  

อุดหนุนสถานี

ตํารวจภูธรบานผื

อการอบรม

ทบทวนตํารวจ

บานตานยาเสพติด 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 40,000 เพ่ือสรางรั้ว

ปองกันยาเสพติด

ใหกับชุมชน 

งานดานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  

91  

จัดประชุม

ประชาคมหมูบาน

และกิจกรรม 

อบต.เคลื่อนท่ี 

เงินรายได 30,000 สรางการมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน 

ประชุมประชาคมหมูบาน/

ตําบล 1-2 ครั้งตอป 

 
 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

92 

การพัฒนา

ดานการ

บริหาร

จัดการ

ภาครัฐตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

ปกปองสถาบัน เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000 เพ่ือสงเสริมการ

ปกครองใน

ระบอบ

ประชาธิปไตย 

เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย

และยึดม่ันปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

93  

จัดซ้ือตูเอกสาร เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

ตูเก็บเอกสาร(ตูเหล็ก บาน

กระจกใส) จํานวน 1 ตู 

94  

จัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 16,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

เครื่องคอมพิวเตอร(แบบตั้ง

โตะ) จํานวน 1 เครื่อง 

95  

จัดซ้ือเครื่องพริ๊น

เตอร 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 4,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

เครื่องพริ๊นเตอร  จํานวน 1 

เครื่อง 

96  

อุดหนุนศูนยเฉลิม

พระเกียรติ อําเภอ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000 เพ่ือใหการ

ชวยเหลือผูปวย

โรคเอดสหรือผู

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผูติดเชื้อสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางปกติสุข 

97  

อุดหนุนกิจกรรม

กาชาดอําเภอ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000 เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมการ

บริจาคโลหิตของ

อําเภอ 

มีโลหิตรองเพียงพอตอการให

การชวยเหลือผูปวยในยาม

ฉุกเฉิน 

98  

อุดหนุนกิจกรรม

กาชาดจังหวัดอุดร

ฯ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000 เพ่ือสนับสนุน

กิจการของเหลา

กาชาดจังหวัด 

ไดใหการชวยเหลือผูไดรับความ

เดือดรอน และดําเนินกิจกรรม

สาธารณประโยชน 
 

 

 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีดังนี้ 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 
วัตถุประสงค ผลผลิต 

99 

การพัฒนา

ดานการ

บริหาร

จัดการ

ภาครัฐตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

การจัดทําแผนท่ี

ภาษี 

เงินรายไดจัดเก็บ

เอง 

100,000 เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการ

จัดเก็บรายได 

ทําใหการจัดเก็บรายไดมีความ

ชัดเจน 

100  

การดําเนินการ

รังวัดท่ีดินเปนคา

สอบเขตท่ี

สาธารณะ 

เงินรายไดจัดเก็บ

เอง 

20,000 เพ่ือไมให

ประชาชนบุกรุก

ท่ีสาธารณะ 

ตั้งเปนคาสอบเขตท่ีสาธารณะ 

ภายในเขต อบต. 

101  

จัดซ้ือวัสดุผลิต

น้ําประปา 

เงินรายได 280,000 เพ่ือใหมีสิ่งของ

เครื่องใชตางๆใน

การปฏิบัติงาน

และใหบริการ

ประชาชน 

สารสม ทราย คลอรีน ปูนขาว 

และอ่ืนๆ 

102  

อบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพและ

ศึกษาดูงาน 

เงินรายไดจัดเก็บ

เอง 

700,000 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและ

วิสัยทัศนในการ

ทํางาน 

มีประสิทธิภาพและวิสัยทัศนใน

การปฏิบัติราชการ 

103  

จัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 48,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

เครื่องคอมพิวเตอร(แบบตั้ง

โตะ) จํานวน 3 เครื่อง 

104  

จัดซ้ือเครื่องพริ๊น

เตอร 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 12,000 เพ่ือใหมีเครื่องมือ

ในการจัดงาน

หรือกิจกรรม

ตางๆ 

เครื่องพริ๊นเตอร  จํานวน 3 

เครื่อง 

 
รวม ตั้งงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร  104  โครงการ เปนจํานวนเงิน  20,550,400 บาท 

 
 
 
 
 
 



แผนภูมิ แสดงโครงการในขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

งบประมาณ (บาท) 

โครงการในขอบัญญัติงบประมาณ 
ดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

เกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภยั 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนอยางยั่งยืน 
แหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
ดานการบรหิารจัดการภาครฐัตามหลกัธรร

มาภิบาบและนโยบายเรงดวนของรัฐ 



ฉ.การใชจายงบประมาณ  

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ 

โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  71  โครงการ จํานวนเงิน  31,101,202  บาท    มีการเบิกจาย

งบประมาณ จํานวน 71  โครงการ  จํานวนเงิน  24,605,462.14 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ลง

นามในสัญญา 
โครงการ เบิกจาย 

1.การพัฒนาดานการสรางความ

เขมแข็งใหชุมชน 

2.การพัฒนาดานเกษตรกรรมใน

รูปแบบเกษตรปลอดภัย 

3.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.การพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพ่ือประโยชนอยางยั่งยืน 

5.การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและ

สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน 

6.การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ภาครัฐตามหลักธรรมาธิบาลและ

นโยบายเรงดวนของรัฐ 
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      4,416,815 
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3,864,007 
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22 

15,585,018.14 
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4,285,439 
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522,000 
 

 

3,839,205 

รวม 71 31,101,202 71 24,605,462.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลง

นามในสัญญา มีดังนี้ 

 

ท่ี 
ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 
โครงการ 

การกอหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา 
คูสัญญา เบิกจาย 

1 
ดานการสรางความ

เขมแข็งใหชุมชน 

ขับข่ีปลอดภัย 7 วันอันตราย

ชวงเทศกาลปใหมและ

สงกรานต 

100,000  100,000 

2  
สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี

หนวยกูชีพ-กูภัย/ อปพร. 

300,000  170,400 

3  
ชวยเหลือผูประสบภัยหรือภัย

ธรรมชาติตางๆ  

960,000  211,854 

4  
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

1,680,300 ผูพิการ 1,468,000 

5  สงเคราะหผูติดเชื้อ HIV 120,000 ผูติดเชื้อ HIV 68,000 

6  
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

11,320,800 ผูสูงอายุ 7,366,500 

7  
จัดหาวัสดุการศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000  200,000 

8  
ปรับปรุงซอมแซมและตอเติม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

470,000 ชัยมูลกอสราง 370,000 

9  
อุดหนุนอาหารกลางวันให

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

2,560,000  2,481,120 

10  
จัดหาอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

1,164,800 สหกรณโคนม

ขอนแกย 

884,116.44 

11  
อุดหนุนอาหารกลางวันให

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1,736,000  1,229,600 

12  จัดงานวันเด็กแหงชาติ 70,000  57,620 

13  สนับสนุนอุปกรณกีฬาตําบล 100,000  98,955 

14  
จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

607,600 สหกรณโคนม

ขอนแกย 

445,802.70 

15  
การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

ครูผูดูแลเด็ก 

50,000  46,950 

 
 
 
 



ท่ี 
ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 
โครงการ 

การกอหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา 
คูสัญญา เบิกจาย 

16 
ดานการสรางความ

เขมแข็งใหชุมชน 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเอดส 

เพศ อนามัยเจริญพันธุ 

100,000  23,600 

17  
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร

การแพทย 

40,000  40,000 

18  
สมทบทุนกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน (กองทุนวันละบาท) 

50,000 กองทุนสวัสดิการ 50,000 

19  
สมทบทุนหลักประกันสุขภาพ

ตําบล(สปสช.) 

190,000  190,000 

20  
พัฒนางานดานสาธารณสุขมูล

ฐาน 

75,000  75,000 

21  
การสงเสริมกิจกรรมดาน

การศึกษา 

30,000  7,500. 

 

22 

การพัฒนาเกษตร 

กรรมในรูปแบบ

เกษตรปลอดภัย 

อุดหนุนศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

30,000  30,000 

23  
จัดหาเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ 295,000 รานทรัพยเพ่ิมพูน

ไฟฟาเครื่องกล 

295,000 

24 
ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ําภายใน

หมูบาน ม.11,13,6 

221,000 กลเจริญยนต 221,000 

25  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.8,12,13,16         

493,700 กลเจริญยนต 493,200 

26  

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม

สะอาดเพ่ือชุมชนพรอม

อาคาร ม.14 

200,000 ชัยมูลกอสราง 200,000 

27  
กอสรางอาคารอเนกประสงค 

หมูท่ี 3 

200,000 หจก.สุริยพงษ 

9975 

200,000 

28  
ปรับปรุงซอมแซมศาลาสวด

อภิธรรมศพ หมู 6,10,16 

300,000 ชัยมูลกอสราง 299,900 

29  กอสรางรั้วสํานักงาน อบต. 300,000 ชัยมูลกอสราง 299,800 

30  
กอสรางโรงจอดรถ

อเนกประสงค 

200,000 ชัยมูลกอสราง 

 

200,000 

ท่ี 
ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 
โครงการ 

การกอหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา 
คูสัญญา เบิกจาย 

31 ดานโครงสราง ขยายเขตประปา หมู 8 51,000 ชัยมูลกอสราง 51,000 



 พ้ืนฐาน  

32  
ปรับปรุงซอมแซมสราง

สะพานขามลําหวยโมง ม.1 

180,000 ชัยมูลกอสราง 

 

178,300 

33  
ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 

หมูท่ี 1,10,15 

90,000 หจก.สุริยพงษ 

9975 

90,000 

34  
ลงทอระบายน้ําขามบอ

ประมง หมู 7 

200,000 หจก.ดี โอ. การ

โยธา 

186,000 

35  
ซอมแซมถนนถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตร หมู 4,5,17 

480,000 ศิลาอาสน

กอสราง 

473,600 

36  
วัสดุผลิตน้ําประปา 280,000 รานปณชัย เทรด

ดิ้ง 

171,524 

37  
ลงทอระบายน้ํา หมู 12,6,15 452,000 หจก.ดี โอ. การ

โยธา 

452,000 

38  
จัดซ้ือรถพวงลากขนยายรถขุด

ขนาดเล็ก 

85,000 ภิชชาการเกษตร 85,000 

39  
ปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปาหมู 11,14,8 

48,400 รานชางไลบริการ 48,400 

40  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.4,10,16,11         

463,300 กลเจริญยนต 463,300 

41  

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอม

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

 

172,414.64 การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอุดรธานี 

สาขาอําเภอบาน

ผือ 

172,414.64 

42 

ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

จัดโครงการปลูกปาอนุรักษ

แหลงน้ําและปาไม 

32,400  32,400 

43  

ฝกอบรมพนักงานดับเพลิง

ข้ันตน 

 

16,480  16,480 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี 
ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 
โครงการ 

การกอหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา 
คูสัญญา เบิกจาย 

44 

ดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน

และการทองเท่ียว 

สืบสานงานประเพณีวัน

สงกรานตประจําป 

120,000  120,000 

45  
อุดหนุนงานไทพวนชวนเท่ียว

ภูพระบาท 

20,000  20,000 

46  งานบุญบั้งไฟประจําป 240,000  240,000 

47  ประเพณีเลี้ยงปูตา 34,000  34,000 

48  
อบรมธรรมมะ ธุดงคสถาน 

ปริวาสกรรม 

40,000  40,000 

49  
การจัดพิธีสูขวัญบานสู

ขวัญเมือง 

68,000  68,000 

50 

ดานการบริหาร

จัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลและ

นโยบายเรงดวน

ของรัฐ 

อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

560,680  560,680 

51  

จัดงานรัฐพิธี 12 สิงหามหา

ราชินี 

 

50,000  30,820 

52  จัดงานวันพอแหงชาติ 50,000  50,000 

53  อุดหนุนงานกาชาด อ.บานผือ 10,000  10,000 

54  
จัดประชุมประชาคม หมูบาน

และกิจกรรม อบต.เคลื่อนท่ี 

30,000  26,378 

55  
งานประจําปทุงศรีเมือง 

อุดรธานี  

20,000  20,000 

56  

จัดซ้ือครุภันฑคอมพิวเตอร

พรอมเครื่องปริ้นเตอร 

 

140,000  140,000 

57  
จัดซ้ือครุภันฑสํานักงาน

เครื่องโทรสาร โตะประชุม 

65,000  65,000 

 
 
 
 
 



ท่ี 
ยุทธศาสตร 

การพัฒนา 
โครงการ 

การกอหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา 
คูสัญญา เบิกจาย 

58 

ดานการบริหาร

จัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลและ

นโยบายเรงดวน

ของรัฐ 

อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการบานเมืองท่ีดี 

20,000  20,000 

59  
จัดซ้ือตูเอกสาร 15,000 รานเอสพี 

เฟอรนิเจอร 

15,000 

60  
จัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา 

 

295,000  295,000 

61  จัดซ้ือเครื่องตัดหญา 9,500  9,500 

62  จัดซ้ือโซฟา 1 ชุด 30,000  30,000 

63  จัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น 5,000  5,000 

64  จัดซ้ือวัสดุไฟฟา 77,927  77,927 

65  จัดซ้ือเครื่องโทรสาร 15,000  13,000 

66  จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี 30,000  30,000 

67  จัดซ้ือเครื่องน้ําเย็น 5,000  5,000 

68  

อุดหนุนการดําเนินงานศูนย

ขอมูลขาวสาร (อบต.หนอง

แวง) 

20,000  20,000 

69  
จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 

 

2,300,000  2,300,000 

70  จัดซ้ือเครื่องเทอรโมมิเตอร 16,000  16,000 

71  ซ้ือเกาอ้ี  99,900  99,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิ แสดงโครงการในแผน 3 ป/ ขอบัญญัติ/ กอหนี้ผูกพัน, ลงนามในสัญญา/ มีการเบิกจายเงินแลว ของ

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
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ช. ผลการดําเนินงาน 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง   ไดดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ  ป  2559 

ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี จน

โครงการตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 

1.โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตรเอดสเพศ อนามัยเจริญพันธ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ 

สรางความเขมแข็งใหชุมชน 

2. สงเสริมศูนยถายเทคโนโลยีการเกษตร   สงเสริมความรูการเกษตรสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการ 

พัฒนาดานเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย   

3.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานนาเจริญ หมูท่ี 13 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

4.โครงการฝกทบทวนปองกันไฟปา สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต     สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

และสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

6.กิจกรรมรวมสรางความสุขอยางย่ังยืน เดินหนาประเทศไทยสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

ท้ังนี้   หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ   ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความ 

ประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ       การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง หรือแจงผานผูบริหารองคการ 

บริหารสวนตําบลจําปาโมงทราบ  เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

 

(ลงชื่อ)............................................. 

          (นายกิตติคุณ    คนบุญ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
 


