
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

******************************************** 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร 

จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559) ก าหนดให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายน และธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารจ าปาโมง จึงประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนจ าปาโมง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
 

“ชุมชนน่าอยู่ คู่หลักธรรมาธิบาล การเกษตรพอเพียง” 
 

 ข.พันธกิจ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
 1.สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 



 

 

2.พัฒนาเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
3.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวก และความจ าเป็นพ้ืนฐานอื่นๆ 
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4.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ของประชาชน และส่งเสริม

งานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน 
6.บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 

เป้าประสงค์ 
1.ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2.ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนได้มาตรฐานและปลอดภัย 
3.การคมนาคมติดต่อระหว่างชุมชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย และบริหารจัดการผังเมืองให้มี

ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
4.มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน สร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
5.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และจัดการมลพิษต่างๆ 
6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างความพิง

พอใจในการให้บริการ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
การจัดล าดับความส าคัญประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 2.พัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
 3.พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและความจ าเป็นพื้นฐานอ่ืนๆ 
 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 5.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
 6.บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์  4 ปี  (2560– 2563) เป็นการบ่งบอกถึงวิธีการหรือแนวคิดของการพัฒนาองค์กรว่าจะก้าวไปสู่
เปูาหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไรท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้ หรือไม่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มี
ฐานะด้อยในทางเศรษฐกิจและเผชิญปัญหาทางด้านความไม่สะดวกในการคมนาคม และไม่มั่นคงในการถือครอง
ที่ดินท ากิน ผลผลิตหรือรายได้ต่ า สุขภาพอนามัยไม่ดี ขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ และขาดความรู้ในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตโดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งให้ชุมชน 



 

 

ความเข้มแข็งของชุมชนนับว่ามีบทบาทความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะใน
ด้านการเป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน อันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและ 
สังคมของประเทศ ตลอดจนการเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาในทุกด้านๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯลฯ เพ่ือเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนให้ดีขึ้นมีความสุขและมั่นคง รวมทั้งการเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้โครงสร้างสังคมโดยรวมแข็งแรง 
มั่นคง และรองรับการพัฒนาประเทศให้มีความม่ันคงและยั่งยืนได้ต่อไป 
 
 

-2- 
เปูาหมาย 
 -ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  
    ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ ให้มีความเข็มแข็ง 
 - ด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมาย 

-ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
             หามาตรการเชิงปูองกัน และก าหนดแนวทางเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 

1.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ของผู้บริหารและข้าราชการ 
ท้องถิ่น และเตรียมพร้อมเม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย 

2.ซักซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดชั้นการบังคับบัญชา การ 
ตัดสินใจและข้ันตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณ 

3.จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ 
 -ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม รักษาชุมชนให้เข้มแข็ง ส ารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตราย
จากกลุ่มมิจฉาชีพ และหามาตรการปูองกันเพ่ือลดจ านวนการเกิดเหตุร้ายเหตุที่บั่นทอนความสงบสุข และรักษา
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพ้ืนที่เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

-ด้านการส่งเสริมอาชีพให้ความส าคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย 
และส าหรับกลุ่มไม่มีงานท าจะส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการมีงานท าเพ่ือให้
สามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

- ด้านสวัสดิการสังคม   



 

 

      -ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมีการจัดท าฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อการคาดการณ์จ านวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ 
   - ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญในการอ านวยความสะดวก การประกอบ
อาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ 

 - ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาให้เด็ก
ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึง และได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่
ปี นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ต้องจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น พิจารณาน า
แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมงตาม
ความเหมาะสม 

      - ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 
      - งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิที่ประชาชนสมควรได้รับด้วยความเท่าเทียมกัน 
- ด้านการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน ให้ความส าคัญกับการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย  
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- ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การปูองกันและระงับการระบาดของ

โรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
แนวทางการพัฒนา 

1.เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมกิจกรรมการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณะภัย ลดความสูญเสีย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

2. ส่งเสริมอาชีพ ให้มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม
อาชีพ และระดับชุมชน สนับสนุนสินค้าพ้ืนบ้านกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของชุมชนร้านค้าชุมชน ตลาดกลางชุมชน 
กองทุนต่างๆ ของชุมชน 

3. ส่งเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้  

4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 

5.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกลุ่มผู้ผลิตของชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
2. สัดส่วนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่เข้มแข็งต่อกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตทั้งหมด 



 

 

3. สัดส่วนหมู่บ้านที่มีการจัดสวัสดิการของชุมชนต่อหมู่บ้านทั้งหมด 
4. สัดส่วนหมู่บ้านที่มีการเรียนรู้โดยชุมชน 
5. สัดส่วนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชนต่อครัวเรือนทั้งหมด 
6. จ านวนกลุ่มอาชีพ และชุมชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
7. รายได้ต่อคนต่อปี เพ่ิมมากขึ้นมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
8. จ านวนประชาชนในชุมชนมีงานท าตลอดทั้งปี 

     9. จ านวนคนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อ คนยากไร้ และเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ 
อย่างทั่วถึง 
     10.จ านวนเด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) 
     11.ระดับความส าเร็จการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
 เกษตรกรรม เป็นอาชีพพ้ืนฐานของคนในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร 
การพัฒนาการเกษตรเป็นเปูาหมายที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอด สาขาเกษตรเป็นสาขาท่ีได้รับ
ความส าคัญอย่างสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลจากการ
พัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาจะท าให้ภาคเกษตรได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่เกษตรกรรมก็ยังเป็นสาขาการ
ผลิตที่มีปัญหาต่างๆ อีกหลายประการ ประการหนึ่งก็คือความปลอดภัย โดยที่ในประชาคมโลก หรือแม้แต่
ประชาคมอาเซียน ต่างให้ความส าคัญด้านอาหาร ประเด็นสุขภาพอนามัยได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกัน
การค้าระหว่างประเทศ การผลิตภาคการเกษตรจึงต้องปรับตัวให้ทันกับทิศทางความตื่นตัวในการผลิตที่ปลอดภัย
ปราศจากสาเคมี เพื่อให้การผลิตภาคการเกษตรมีความเจริญเติบโตต่อไปได้ อีกท้ังกระบวนการผลิตที่เน้นความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาที่ยังยืน                        -4- 
ขณะเดียวกัน การให้ความส าคัญกับความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อการบริโภคของประชาชนก็เป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพอีกด้วย 
เปูาหมาย 
 ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชน 
 -งานด้านการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน เพ่ือเน้นให้เกิดการพ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -งานด้านการส่งเสริมการเกษตร หาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรแบบ
ยั่งยืนและรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
 -งานด้านการพาณิชยกรรม หามาตรการรองรับเพ่ือสร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้แก่ประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

1.ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพ่ิม  ลดต้นทุน
การผลิต 



 

 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
 1.จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 2.ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
 3.จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนและรูปแบบ
เกษตรปลอดภัย 
 4.ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เปูาหมาย 
 เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  สร้างและซ่อมบ ารุงถนน ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ  
ประปา ที่อยู่อาศัย  และท่ีดินท ากิน  ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน  
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จวางแนวทางในการพัฒนาการผังเมืองอย่างเป็นระบบ
และเหมาะสมกับชุมชน  โดยศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานอย่างแท้จริง รวมทั้งจัดหา/พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอแก่เกษตรกรใช้เพื่อการเพาะปลูก  ขุดลอก
ล าห้วย หนอง คลอง บึง อ่าง  สร้างฝายเก็บ ฝายน้ าล้นเพื่อการกักเก็บน้ าให้ราษฎรมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั่งปี สามารถท าการเพาะปลูกได้สองครั้ง  ช่วยให้ราษฎรมีการปลูกพืชหมุนเวียน เกษตรกรได้ใช้
ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์สุด ทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง ได้ผลิตผลมากข้ึน ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 
 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการคมนาคม  ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างถ้วนหน้าการบริหารจัดการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
 1. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบ ารุงถนน  สะพาน  ให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัย
มีการจัดท าและบังคับใช้ผังเมืองรวมในชุมชนที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความน่าอยู่ให้กับชุมชน 
 2. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ขยาย
เขตประปาในหมู่บ้านและพัฒนาระบบประปาให้ดื่มได้ 
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 3.การบริการด้านไฟฟูาแรงต่ า ไฟฟูาส่องสว่าง และความจ าเป็นพื้นฐานอ่ืนๆ 
 4.ก่อสร้าง ซ่อมแซม ขุด /ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ า ว่างท่อส่งน้ า ทางระบายน้ า คลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
ฝายน้ าล้น ประตูก้ันน้ า 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
 1. จ านวนการก่อสร้างและปรังปรุงซ่อมบ ารุงถนน  สะพาน 
 2. จ านวนครัวเรือน/ปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
 3. จ านวนครัวเรือน/ปริมาณภาชนะเก็บน้ าไว้อุปโภคบริโภค 
 4. จ านวนครัวเรือน/ พื้นที่ขอบเขตการให้บริการน้ าประปาสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างทั่วหน้า 

 

 



 

 

5.จ านวนประตูกันน้ า ฝายน้ าล้น แหล่งกักเก็บ ห้วย หนอง คลอง อ่างเก็บน้ า ที่ขุดลอก 
6.จ านวนเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่สามารถท าการเพาะปลูกหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เปูาหมาย 

สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนต้องได้รับการดูแลให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นโดย
เน้นพัฒนา  คุ้มครองดูแลรักษาปุาและน้ า สิ่งแวดล้อมต่างๆ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความ
น่าอยู่และมีความยั่งยืน อันเป็นสิ่งพึงปารถนาร่วมกัน ให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีวิถีชีวิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
แนวทางการพัฒนา 

1.ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะ แหล่งทิ้ง
ขยะ การก าจัดขยะมูลฝอย และมลพิษต่างๆ อย่างถูกวิธี 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
 1. ของเสีย/มลพิษถูกจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2. จ านวนประชาชนผู้ร่วมมีสว่นร่วมในการปลูกและดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 
 3. จ านวนภาคเอกชน ประชาชน ร่วมฟ้ืนฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. จ านวนประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรปุาไม้ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในต าบล มีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากเป็นโอกาสใน
การกระจายรายได้สู่หมู่บ้าน/ชุมชนและการจ้างงานในท้องถิ่นโดยก าหนดทิศทางของการท่องเที่ยว บนฐานคิด
ที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและมีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยวโดยการน าเอาทรัพยากรในท้องถิ่น
ต่างๆ ที่มีอยู่ ไม่ว่าธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนหรือ
ปัจจัยในการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้และบทบาทท่ี
ส าคัญในการด าเนินงานตั้งแค่การตัดสินใจการวางแผนการด าเนินงาน การสรุปบทเรียนและมุ่งเน้นให้เกิดความ
ยั่งยืนสู่รุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยค านึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นส าคัญ 

ส่งเสริมบทบาท บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนให้เป็นกลไกประสานการพัฒนาพลังปัญญา 
ศีลธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา อย่างเข้มแข็งส่งเสริมประเพณีอันดีงาม  
กิจกรรมทางศาสนา  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
พ้ืนบ้านอีสาน และปลูกจิตส านึกของประชาชน เยาวชน ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                          -6- 
เปูาหมาย 



 

 

 -ด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็นองค์
ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์
ของท้องถิ่น 
 -อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 -อนุรักษ์ ท านุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนที่ 

-งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันดีงานของประชาชนในท้องถิ่น 

- แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง 
แนวทางการพัฒนา 
 1.ส่งเสริมให้ประชาชนองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.ส่งเสริม ทะนุบ ารุงศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
 1.จ านวนของประชาชนที่เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 
 2.จ านวนศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอด 
 3.จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

4..จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
เปูาหมาย  

เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจการทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง เพ่ือให้บริการ
แก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ
การท างานของการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการแก้ไขปัญญายาเสพติดที่รัฐบาลได้ก าหนดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดย
การรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด ด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์ในการให้บริการ และปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 

ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
 1. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์ ศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
 2. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ (จากการส่งแบบส ารวจความคิดเห็น) 
 3. จ านวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
 4. จ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นมากขึ้น 



 

 

 5.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
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ง.การวางแผนงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 
- 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) รวม 78 
โครงการ งบประมาณ 33,431,500 บาท (เฉพาะแผนฯปี พ.ศ.2561) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนโครงการ
ที่เพิ่มเติมแผนฯ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2.การพัฒนาด้านเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตร
ปลอดภัย 

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืน 

5.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 

41 
4 
 

13 

4 

 
5 

 
8 

 
 

26,396,500 

420,000 
 

3,045,000  
330,000 

 
500,000 

 
1,020,000 

 

- 
- 
 
2 
- 
 
1 
 
- 
 

- 
- 

 
1,520,000 

- 
 

200,000 
 

- 

รวม 75 31,711,500 3 1,720,000 
รวมทั้งสิ้น จ านวน  78   โครงการ งบประมาณ 33,431,500 บาท 
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
โครงการในแผนพัฒนา 4 ปี 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

เกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภยั 

ด้านโครงน้างพื้นฐาน 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน 

แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลกัธรรมาธิ
บาลและนโยบายเร่งดว่นของรัฐ 
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จ.การจัดท างบประมาณ 

 -    

 5,000,000  

 10,000,000  

 15,000,000  

 20,000,000  

 25,000,000  

 30,000,000  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณ (บาท) 

จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

เกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภยั 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน 

แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ด้านการบรหิารจัดการภาครฐัตามหลกัธรรมาภิ
บาบและนโยบายเรงด่วนของรฐั 



 

 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 
2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 84 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวนเงิน 39,926,500 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2.การพัฒนาด้านเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืน 

5.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาธิบาล
และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 

40 
1 
17 

2 
 
5 

 
19 
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100,000 
10,000,000 

90,000 

 
410,000 

 
4,593,200 

รวม 84 39,952,500 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง มีดังนี้ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้าน
การสร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชน 

ปูองกันอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

7 วัน 
17 

หมู่บ้าน 

2 “ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานการ
ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

300,000 เพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการกู้ชีพ
กู้ภัยให้บริการแก่
ประชาชน 

17 
หมู่บ้าน 

3 “ บรรเทาความ
เดือดร้อนเหตุฉุกเฉิน
กรณีเร่งด่วน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

613,000 เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจาก
ปัญหาเร่งด่วน
และภยัธรรมชาต ิ

17 
หมู่บ้าน 

4 “ ปูองกันอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล
สงกรานต์ 

7 วัน 
17 

หมู่บ้าน 

5 “ ด าเนินงานศูนย์
ปูองกันและบรรเทา
ภัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพื่อให้ อปพร. มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทและ
ภารกิจด้านสังคม 

17 
หมู่บ้าน 

6 “ ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

100,000 เพ่ือความพร้อม
ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
ภายในชุมชน 

17 
หมู่บ้าน 

7 “ อบรมให้ความรู้ จนท. เงินรายได้ 20,000 เพ่ือให้เข้าใจ 17 



 

 

และประชาชน
เกี่ยวกับกฎหมาย/
พรบ.ต่างๆ 

จัดเก็บเอง บทบาทหน้าที่
ของตนในระบบ
การเมืองแบบ
ตัวแทน 

หมู่บ้าน 

8 “ อบรมพัฒนาศักยภาพ
บทบาทกลุ่มสตรี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000 เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
สตรีใหม้ีกิจกรรม
แลกเปลีย่นความรู้
และสร้างสรรค์
ความสามัคค ี

กลุ่ม
สตรีทั้ง

17 
หมู่บ้าน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9 การพัฒนา
ด้านการ
สร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชน 

จัดสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

3,235,200 เพ่ือให้ผู้พิการ
ได้รับสวัสดิการ
และเงินเบี้ย
เลี้ยงยังชีพ 

17 
หมู่บ้าน 

10 “ จัดสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพให้ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

132,000 เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อ
ได้รับสวัสดิการ
และเงินเบี้ย
เลี้ยงยังชีพ 

17  
หมู่บ้าน 

11 “ จัดสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

12,070,000 เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับสวัสดิการ
และเงินเบี้ย
เลี้ยงยังชีพ 

17  
หมู่บ้าน 

12 “ สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลจ าปาโมง 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

50,000 เพื่อสมทบกองทุน
ในการดูแลซึ่งกัน
และกันบนพ้ืนฐาน

ของความเอื้อ
อาทรต่อกัน 

17 
หมู่บ้าน 

13 “ ผลิตสื่อการเรียน
การสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

30,000 เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ 

11 
แห่ง 



 

 

14 “ จัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้ศูนย์เด็ก 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

560,000 เพื่อให้เด็กได้รับ
การเลีย้งดูให้

เจริญเติบโตอย่าง
สมวัย 

11 
ศูนย ์

15 “ อุดหนุน
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี ต าบล
จ าปาโมง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพื่อสนับนุนกลุ่ม
สตรีใหม้ีกิจกรรม
แลกเปลีย่นความรู้
สร้างสรรคค์วาม

สามัคค ี

1 ครั้ง 

16 “ อุดหนุนสภาเด็ก
และเยาวชน 
ต าบลจ าปาโมง 
 

เงินอุหนุนทั่วไป 30,000 เพื่อให้การอุดหนุน
สภาเด็กฯ ในการ
ด าเนินงานในด้าน

ต่างๆ 

1 ครั้ง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17 การพัฒนา
ด้านการ

สร้างความ
เข้มแข็งให้

ชุมชน 

พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

50,000 เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ที่จะน ามา
ปฏิบัติงาน 

21 
คน 

18 “ จัดอาหารเสริม (นม) 
ให้นักเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

1,250,000 เพ่ือให้เด็กได้รับ
การเลี้ยงดูให้
เจริญเติมโตอย่าง
สมวัย 

อาหาร
เสริมนม
นักเรียน
สังกัด 
สพฐ. 

19 “ อุดหนุนศูนย์กีฬา
ต าบลจ าปาโมง 

เงินรายได้ 200,000 เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่างๆ 

1 ครั้ง 

20 “ อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือให้มีความ
สวยงามและ
เสริมสร้าง

1 ครั้ง 



 

 

ประชาชนของ อปท. 
(อบต.บ้านค้อ) 

บรรยากาศการ
เรียน 

21 “ อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

2,440,000 เพ่ือให้เด็กได้รับ
การเลี้ยงดูให้
เจริญเติบโตอย่าง
สมวัย 

9 
แห่ง 

22 “ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การศึกษา 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

20,000 เพื่อประชาสมัพันธ์
และสร้างภาพพจน์ที่
ดีด้านการศึกษาของ
ศูนย์ 

1 ครั้ง 

23 “ จัดหาอาหาร
กลางวันให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 
 

1,430,000 เพื่อให้เด็กได้รับการ
เลี้ยงดูให้
เจริญเติบโตอย่าง
สมวัย 

11 
แห่ง 

24 “ แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

100,000 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

17 
หมู่บ้าน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25 การพัฒนาด้าน
การสร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชน 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

70,000 เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาการ
ของเด็ก 

1 วัน 
 

26 “ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้ศูนย์กีฬาต าบล/
หมู่บ้าน 

เงินอุหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

100,000 เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาไว้
ให้บริการประชาชน
ฝึกซ้อมและออกก าลัง
กาย 

1 ครั้ง 

27 “ จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพื่อใช้ในการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคตดิต่อในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

1 ครั้ง 



 

 

28 “ ควบคุมและปูองกัน
โรคระบาด 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

250,000 เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ 

17 
หมู่บ้าน 

29 “ อบรมการปูองกัน
และระงับไฟปุา 
หมอกควัน 

เงินได้ราย
จัดเก็บเอง 

20,000 เพื่ออบรมทบทวนให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ระงับและปูองกันไฟ
ปุา 

1 ครั้ง 

30 “ สงเคราะห์
ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพื่อสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสให้ด ารง
ชีพอย่างปกติสุขใน
สังคม 

1 ครั้ง 

31 “ ควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

45,000 ควบคุมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

17 
หมู่บ้าน 

32 “ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

127,500 เพ่ือพัฒนางาน
สาธารณสุข
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 

17 
หมู่บ้าน 

33    - จัดซื้อวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง  
 
- จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย ชุด อปพร. 
 - จัดซื้อชุดปฏิบัติการ
ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย 
 - จัดซื้อวัสดุต่างๆ 
เกี่ยวกับงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

26,000 
 
 

100,000 
 
 

48,000 

 - เพื่อใช้ในงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 - เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของ อปพร. และ
ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย 

 
  - เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของ อปพร. ใน
การให้ความช่วยเหลือ
งานด้านสาธารณภัย 

-จ านวน 
6 ชุด/ 
1 ครั้ง 

- อปพร.
100 ชุด 

กู้ชีพ 
10 ชุด 
- 1 ครั้ง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

34 การพัฒนา
ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน 

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เอดส์ 
เพศ อนามัยเจริญ
พันธ์แก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชน  

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

100,000 ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เอดส์ 
เพศ อนามัยเจริญ
พันธ์แก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชน ผู้ใหญ่
ใจด ี

17 
หมู่บ้าน 



 

 

35 “ ฝึกทบทวน  
อปพร. 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 เพ่ือทบทวน
ความรู้แก่ อพปร. 
ในพ้ืนที่ 

2 วัน 

36 “ สนับสนุน
สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษารายหัว 

เงินอุดหนุน
แบบมี

วัตถุประสงค์ 

400,000 เพื่อสนับสนุน
สถานศึกษาเกี่ยวกับ
การเรยีนการสอน 
และวัสดุการศึกษา 

เด็กของ
ศูนย์ฯเด็ก
เล็ก 10 
แห่ง 

37 “ บ้านท้องถิ่นประชา
รัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 เพื่อก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 
หรือยากจน 

1 หลัง 

38 “ จัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000 เพ่ือยกย่องและ
ตระหนักในคุณค่า
ของผู้สูงอายุ 

1 วัน 

39  จัดซื้อรถโยกผู้
พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000 เพ่ือมอบให้ผู้
พิการในพ้ืนที่ 

5 คัน 

40  จัดซื้อครภุัณฑ์
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์   
- เตียงพยาบาล
พร้อมชุดที่นอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพื่อใช้ส าหรับศูนย์
เด็ก แยกเด็กท่ีมี
อาการบาดเจ็บหรือ
ปุวยเบื้องต้น 

10 ชุด 

41 การพัฒนา
เกษตรกรรมใน
รูปแบบเกษตร
ปลอดภัย 

ฝึกอบรมส่งเสริม
การเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพื่อให้ความรู้ด้าน
การเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

17 
หมู่บ้าน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 



 

 

42 การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตอัดแรง
ส าเรจ็รูป ม.3,7,8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

571,200 เพ่ือระบายน้ าที่
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 
 

สร้างราง
ระบายน้ า

3 แห่ง 

43 “ ลงท่อระบายน้ า 
คสล. ม.9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพ่ือไม่ให้มีน้ า
ท่วมขังท าเกิด
ความเสียหาย 

ท่อขนาด 
1x1 ม. 

จ านวน 7
ท่อน 

44 “ ลงท่อระบายน้ า
ล าห้วยเหี้ย ม.17 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000 เพ่ือไม่ให้มีน้ า
ท่วมขังท าเกิด
ความเสียหาย 

ท่อขนาด 
0.60x1 ม. 

จ านวน 190 
ท่อน 

45 “ ขุดลอกหนองบุ่งดู่ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพ่ือไม่ให้มีน้ า
ท่วมขังท าเกิด
ความเสียหาย 

2 ช่วง ขนาด
ปากกวาง 

12x390x2 ม. 
และ 

16x278x3 ม. 

46 “ ขุดลอกห้วยทราย 
บ้านนาอ่าง ม.2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

189,800 เพ่ือไม่ให้มีน้ า
ท่วมขังท าเกิด
ความเสียหาย 

ขนาด 
12x540x3 
ปริมาณดินขุด 
8,148 ลบ.ม. 

47 “ ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านม่วงไปบ้าน
นาอ่าง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,480,000 เพ่ือให้ผู้สัญจรบน
ถนนได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ถนนลาดยาง
รวม 3 ช่วง
ขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว
รวม 2,587 
เมตร 

48 “ ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ม.8  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

28,800 เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้น้ าประปา
เพ่ือการอุปโภค
อย่างทั่วถึง 

ท่อ pvc 
ขนาด 3 นิว้ 
ความหนาชั้น 
13.5 ยาว 
112 ม. 

49 “ ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ม.11 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

27,800 เพ่ือให้ประชาชน
ได้ใช้น้ าประปา
เพ่ือการอุปโภค
อย่างทั่วถึง 

ท่อ pvc 
ขนาด 2 นิว้ 
ความหนาชั้น 
13.5 ยาว 
200 ม. 

50 “ ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 
ม.3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพื่อเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีใช้ในงาน
ฌาปนกิจศพ 

ขนาด 
6x8x3.4

เมตร 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

51 การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 4, 5, 6, 
12,13,14 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

900,000 เพ่ือลดฝุุนละออง
และการสัญจรที่
สะดวก 

5  
หมู่บ้าน 

52 “ ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร  
ม.15, 16 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 
ปลดอภัย 

2 
หมู่บ้าน 

53 “ ก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร ม.5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 เพื่อให้เกษตรสญัจร
ไปมาขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตรได้
สะดวก 

ผิวจราจร
ขนาด 

4x500 ม. 

54 “ ซ่อมสร้างผิว
ถนนลาดยาง 
 ม.5, 10, 11, 16 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

772,200 เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 
ปลดอภัย 

4 หมู่บ้าน 

55 “ จัดซื้อวัสดุผลิต
น้ าประปาและ
มิเตอร์น้ าประปา 
 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

320,000 เพ่ือใช้ในการ
บริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้านที่
รับผิดชอบ 

2 
ครั้ง 

100 ชุด 

56 “ ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ม.2 ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าพร้อม
ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
ม.15 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

260,200 เพ่ือขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า และ
ติดตั้งไฟส่องสว่าง
ในเวลากลางคืน 

2 หมู่บ้าน 

57 “ ซ่อมแซม
ถนนลาดยางและ
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวก 
ปลดอภัย 

17 
หมู่บ้าน 



 

 

58 “ ขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 เพ่ือใช้ในการผลิต
น้ าประปาหมู่บ้าน 
บ.นาอ่าง ม.2 

บ่อบาดาล1 
บ่อ 

เครื่องสูบ 
1.5 แรงม้า 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

59 การพัฒนาด้าน
การบริหาร

จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะมูลฝอย 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือให้มีความรู้
เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง 

1 วัน 

60 “ คุ้มครอง ดูแล 
บ ารุงรักษาทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000 ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนเห็น
ความส าคญัของปุา
และต้นน้ า 

17 
หมู่บ้าน 

61 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีฯ 

จัดพิธีสู่ขวัญบ้านสู่
ขวัญเมือง 
 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

40,000 เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น/ชุมชน
ให้สืบทอดต่อไป 

17 
หมู่บ้าน 

62 “ งานประเพณีบุญ
บั้งไฟประจ าปี 
 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

240,000 เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้
สืบทอดต่อไป 

2 วัน 

63 “ ฝึกอบรมพิธีกรทาง
พุทธศาสนา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพื่อให้แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับผู้น า
พิธีการทางศาสนา 

1 วัน 

64 “ ส่งเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000 เพื่อให้ประชาชน
ปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

17 
หมู่บ้าน 

65 “ อุดหนุนสภา เงินรายได้ 40,000 เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินงาน

1 ครั้ง 



 

 

วัฒนธรรมต าบล
จ าปาโมง 

จัดเก็บเอง วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

66 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
นโยบายเร่งด่วน

ของรัฐ 

จัดการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านยา
เสพติด 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 วัน 

67 “ ด าเนินการจัดท า
แผนที่ภาษี 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพื่อการด าเนินการ
คัดระวางท่ีดินและ
จ้างเหมาเดินส ารวจ
แปลงท่ีดิน 

แนวเขตท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ 

68 “ ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้ง 

เงินอุดหนุน
จัดเก็บเอง 

400,000 เพ่ือเป็นค่า
ด าเนินการในการ
เลือกตั้ง 

ผู้บริหาร 
อปท. 

อบต. สส. 
สว. 

69 “ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ 
อบต. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

140,000 เพ่ือประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศของ

1 ปี 



 

 

หน่วยงาน 
70 “ ปรับปรุงต่อเติม

อาคารส านักงาน 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพ่ือรองรับการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ขนาด 
2x6.40x2

.50 
71 “ ประชุมประชาคม

หมู่บ้าน/ต าบล
จัดเก็บข้อมูล
จัดท าแผนต่างๆ  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

17 
หมู่บ้าน 

72 “ สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
จ าปาโมง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

190,000 สมทบเงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 
(กปสต.) 

1 ครั้ง 

73 “ ด าเนินการรางวัด
ที่ดินสอบเขตที่
สาธารณะ 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 เพ่ือให้ทราบแนว
เขตของที่ดิน
สาธารณะในเขต
พ้ืนที่ 

ที่สาธารณ
ในพ้ืนที่ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

74 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
นโยบายเร่งด่วน

ของรัฐ 

ฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพื่อส่งเสริมให้ทุก
ฝุายในองค์กรมี
คุณธรรม จรยิธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

1 ครั้ง 

75 “ จัดกิจกรรมตาม
นโยบายเร่งด่วน
และหนังสือสั่ง
การ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพื่อด าเนินการ
สนองตอบนโยบาย
ของรัฐและหนังสือ
สั่งการต่างๆ 

4 
กิจกรรม 

76 “ จัดงานราชพิธีและ
วันส าคัญอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับพระบรม

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

126,000 เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
งานราชพิธีและวัน

งานราชพิธี 
และวันส าคัญท่ี
เกี่ยวกับพระ



 

 

วงศานุวงค์ ส าคัญที่เกีย่วกับพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

บรมวงศานุวงศ์ 

77 “ ฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ
และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

500,000 เพ่ือน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่และชุมชน 

1 ครั้ง 

78  จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 
- ตู้เก็บเอกสาร 
กระจกใส 
 - ตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก (2 บานทึบ) 
 - ตู้เก็บเอกสาร 
แบบ 40 ช่อง 
  - ตู้เก็บเอกสาร  
(แบบ 4 ลิ้นชัก) 
- ช้ันเก็บแฟูม
เอกสาร 
 - เก้าอี้ท างาน 
(จนท.) 
 -เก้าอี้ท างาน 
(บริหาร) 
  - โต๊ะท างาน 
ระดับ 3-6 

 
 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

 
 

66,000 
 

11,000 
 

23,700 
 

55,300 
 
 

33,000 
 

4,000 
 

5,500 

 
 
เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานในด้าน
ที่เก่ียวข้องกับ
ภาระหน้าที่ ของ
ส านักงาน อบต.
จ าปาโมง 

 
 
 

ตูก้ระจกใส 2 
บานเล่ือน 12 ตู ้
ตู้เหล็ก 2 บาน

ทึบ 2 ตู ้
ชั้นเก็บแฟูม

เอกสาร 40 ช่อง 
2 หลัง ตู้

เอกสารแบบ 4 
ลิ้นชัก 7 ตู ้เกา้อี้ 

(จนท.) 6 ตัว 
เก้าอี้ (บริหาร ) 

1 ตัว โต๊ะ
ท างานระดับ 3-
6 จ านวน 1 ตัว 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

79 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
นโยบายเร่งด่วน

ของรัฐ 

จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
  - คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  
  - เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 
  - เครื่องพิมพ์

 
 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

 
 

21,000 
 

30,800 
 

47,300 

 
 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในด้านที่
เกี่ยวข้องกับ
ภาระหน้าท่ี ของ
ส านักงาน อบต.

 
 

โน้ตบุ๊ก 1 
เครื่อง 

เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมกึ 

4 เครื่อง 
แบบฉีดหมกึ



 

 

แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก 
 - คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ 
  - เครื่องปริ้น
เตอร์แบบโมบาย 
 - เครื่อง Tablet 
จดเลขมิเตอร์น้ า   

 
 

32,000 
 

25,000 
 

10,000 
 

จ าปาโมง พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ 
11 เครื่อง 

คอมฯ ตั้งโต๊ะ 
2 เครื่อง 

เครื่องปริ้น
แบบโมบาย 1 

เครื่อง 

80  จัดซื้อครภุัณฑ์
วิทยุและไฟฟูา 
 - เครื่องส ารอง 
ไฟฟูา 
 - เครื่องตัด
กระแสไฟฟูา
อัตโนมัต ิ

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

 
 

5,600 
 
 
 

21,000 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในด้านที่
เกี่ยวข้องกับ
ภาระหน้าท่ี ของ
ส านักงาน อบต.
จ าปาโมง 

เครื่องส ารอง
ไฟ ขนาด 
800 VA 2 

ชุด 
เครื่องตัด

กระแสไฟฟูา 
10 ชุด 

 

81  จัดซื้อครภุัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
  - รถบรรทุก 6 
ล้อ แบบถังกระบะ
ดัมพ์เหล็ก
มาตรฐาน (แบบ
กระบะเทหลัง) 
- เรือท้องแบนไฟ
เบอร์กลาสพร้อม
เครื่องยนต ์

 
 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 
 
 

1,800,000 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
เพื่อใช้ในงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ของหน่วยงานใน
การแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน 

 
 
 
 
รถบรรทุก 6 
ล้อ แบบถัง
กระบะดัมพ์
เหล็กกระบะ
เทหลัง 1 คัน 
เรือท้องแบน 
1 ล า 

82   จัดซื้อครุภณัฑ์
ไฟฟูาและวิทย ุ
  - ติดตั้งกล้อง
วงจรปิดใน
ส านักงาน 

 
 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

 
 

100,000 

 
 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
รักษาความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของ
ราชการ 

 
 

ติดต้ังกล้อง 
cctv บริเวณ
ส านักงาน
จ านวน 16 
จุด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

83 การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ

จัดซื้อครภุัณฑ์    
 

 
 



 

 

 ภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
นโยบายเร่งด่วน

ของรัฐ 

วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
  - เครื่องมือพ่น
สารเคมีฝอย
ละออง แบบ
สะพายหลัง 
  - ถังออกซิเจน
พร้อมอุปกรณค์รบ
ชุด 
  - เครื่องวัดความ
ดันโลหติอัตโนมัต ิ
 

 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป       

 
 

160,000 
 
 
 

8,500 
 
 

2,500 

 
 - เพื่อใช้ในการพ่น
สารเคมีปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
 - เพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลือชีวิตผู้ปุวย
ฉุกเฉินและผู้ปุวยทั่วไป
ท่ีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  
 - เพื่อใช้ในการวัด
ความดันโลหิตในการ
ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

 
 

เครื่องพ่น
สารเคมี 2 

เครื่อง 
 
ถังออกชิเจน
ความจุ 0.5 
คิว 1 ชุด 
 
เครื่องวัด
ความดันแบบ
มือถือ 1 
เครื่อง 

84  จัดซื้อครภุัณฑ์อื่น 
  - เลื่อนโซย่นต ์
 
 
  - เครื่องอัดฉีดน้ า
แรงดันสูง 
 
  - เครื่องปั้มน้ า
อัตโนมัต ิ

 
 

เงินรายได้
จัดเก็บเอง 

 
10,000 

 
 

5,000 
 
 

10,000 

 
- เพื่อใช้ในการเลื่อยตัด
ท่อนไม้ขนาดเล็กในงาน
ช่าง งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 
- เพื่อใช้ในการฉีดล้าง
ท าความสะอาดต่างๆ 
 
- เพื่อปั้มน้ าขึ้นใช้ใน
อาคารส านักงานหลัง
ใหม่ 

เล่ือยโซ่ยนต์ 
ขนาดไม่น้อย
กว่า 29 ซีซี 
1 เครื่อง 

เครื่องอัดฉีด
น้ าขนาดไม่
น้อยกว่า 
1600 วัตต์ 1 
เครื่อง 
เครื่องปั้มน้ า
อัตโนมัติ 1 
เครื่อง 
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แผนภูม ิแสดงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
 

 
 
 

ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 71 โครงการ จ านวนเงิน 37,725,312.86 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 68 โครงการ จ านวนเงิน 35,145,273.86 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

0

5
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40

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณ (บาท) 

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 

ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

เกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภยั 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน 

แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ด้านการบรหิารจัดการภาครฐัตามหลกัธรรมาภิบา
บและนโยบายเรงด่วนของรฐั 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ลง

นามในสัญญา 
โครงการ เบิกจ่าย 

1.การพัฒนาด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

2.การพัฒนาด้านเกษตรกรรมใน
รูปแบบเกษตรปลอดภัย 

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืน 

5.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาธิบาลและ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐ 

34 

 
1 

 
17 

2 

 
 
2 

 
 

15 

21,971,859.86 

 
45,800 

 
12,022,754 

35,050 

 
 

279,990 

 
 

3,369,859 

34 

 
1 

 
15 

2 

 
 
2 

 
 

14 

21,971,859.86 

 
45,800 

 
9,651,715 

35,050 

 
 

279,990 

 
 

3,161,359 

รวม 71 37,725,312.86 68 35,145,273.86 

 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 

1 ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

ปูองกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัย ขับ
ขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 

50,000 หมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่ 17 หมู่บ้าน 

50,000 

2 “ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
หน่วยกู้ชีพและ อปพร. 

291,750 นายสังวาลย์   
ต้นกันยา 

291,750 

3 “ ฝึกอบรมทบทวนเครือข่าย
รักษาความสงบ อปพร. 

105,875  105,875 



 

 

4 “ จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์
กลาสพร้อมเครื่องยนต์ 

90,000 รุ่งฤทธิไฟเบอร์
กลาส 

90,000 

5 “ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,783,200 ผู้พิการในพ้ืนที่ 2,783,200 
6 “ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้ผู้ติด

เชื้อเอดส์ 
96,000 ผู้ติดเชื้อเอดส์ใน

เขตพ้ืนที่ 
96,000 

7 “ จัดสวัสดิการ/สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

11,563,320 

 
ผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่ 

11,563,320 
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ที ่
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 

8 ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

822,981.50 สหกรณ์โคนม
ขอนแก่น  

822,981.50 

9 “ จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

401,663.28 สหกรณ์โคนม
ขอนแก่น 

401,663.28 

10 “ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

กองทุนวันละบาท 
50,000 กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 
50,000 

11 “ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

10,500 ร้านบุษยาซัพ
พลาย 

10,500 

12 “ จัดหาวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/กู้ชีพกู้ภัย 
วัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุ
เครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. 
ชุดปฏิบัติการทีมกู้ชีพ-กู้ภัย 

105,875 ร้านวินเนอร์ซัพ
พลาย 

105,875 

13 “ อุดหนุนอาหารกลางวันให้
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

2,332,000 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ 

2,332,000 

14 “ จัดหาอาหารกลางวันให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1,101,000 เด็กก่อนเกณฑ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,101,000 

15 “ ควบคุมและปูองกันโรค
ระบาด 

129,850.90 หจก.สามมิตรทวี
ทรัพย์ 

129,850.90 

16 “ สนับสนุนค่าใช้จ่าย 399,500 เด็กก่อนเกณฑ์ 399,500 



 

 

สถานศึกษา ศพด. (จัด
การศึกษาและวัสดุรายหัว) 

สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

17 “ ปูองกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัย ขับ
ขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

50,000 ผู้ใหญ่บ้านในเขต
พ้ืนที่ทั้ง 17 
หมู่บ้าน 

50,000 

18 “ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

42,690 ครูผู้ดูแลเด็ก 42,690 

19 “ แก้ไขปัญหาความยากจนและ
สร้างความเข้มแข็ง 

49,360 66/2561 ร้านศรี
เขียว/ร้านพิทักษ์ศิลป์ 

49,360 

20 “ อุดหนุนศูนย์กีฬาต าบล 
จ าปาโมง 

200,000 ศูนย์กีฬา อบต.
จ าปาโมง 

200,000 

21 “ อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา
สตรีต าบลจ าปาโมง 

50,000 คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 

50,000 
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ที ่
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 

22 
ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 70,000 หจก.ส.เจริญทรัพย์ 
(2018) ร้านหงษ์

ทองท าปูาย 

70,000 

23 “ 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 99,039 ร้าน  

ช.กีรติการค้า 
99,039 

24 “ จัดหาวัสดุการศึกษา/สื่อการ
เรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

100,000  100,000 

25 “ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

127,500 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 17 
หมู่บ้าน 

127,500 

26 “ บรรเทาความเดือดร้อนเหตุ
ฉุกเฉิน 

372,255  372,255 

27 “ สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลจ าปาโมง 

190,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพชุมชน 

190,000 

28 “ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 20,000  อบต. บ้านผือ 20,000 



 

 

การช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. (อปท. ท่ีได้รับมอบหมาย) 

29 “ อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลจ าปาโมง 

30,000 สภาเด็กและเยาวชน 
ต.จ าปาโมง 

30,000 

30 “ ควบคุมและปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

51,500 ร้านบ้านผือ ยา
สัตว์ 

51,500 

31 “ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 135,000  135,000 

32 “ อบรมพัฒนาศักยภาพบทบาท
กลุ่มสตรี 

15,000  15,000 

33 “ จัดซื้อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
- ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ ์
- เครื่องวัดความดันโลหติอัตโนมัต ิ

 
 

8,500 
2,500 

ร้านบุษยา 

ซัพพลาย 

 
 
 

10,500 

34 “ จัดซื้อรถโยกผู้พิการ 25,000 บ.ช้างทอง
อินเตอร์เทรด 

25,000 

35 ด้านเกษตรกรรมใน
รูปแบบเกษตร
ปลอดภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตร
อินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

45,800 นายกฤษฎา   
นามบุญเรื่อง 

45,800 
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ที ่
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 

36 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ม. 3, 8, 7 

571,200 10,14/2561 หจก.
ไทยรุ่งเจริญก่อสร้าง 

571,200 

37 “ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4,6,12,13,14 

900,000 11,15/2561 หจก.กล
เจริญยนต์/หจก.ชยัมูล
ก่อสร้าง 

900,000 

 

38 “ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก ม.11 ถึง ม. 2 รวม 3 
ช่วง 

5,450,000 เลขท่ี 9/2561 
หจก.อุดรศริิไพบูลย ์

5,352,410.65 

39 “ ก่อสร้างถนน คสล. จาก ม. 5 
ไป เหล่าคราม ม.4 (เพ่ิมแผนฯ) 

499,000 เลขท่ี 2/2561 
บ.ไทยรุ่งเจริญ
ก่อสร้าง 

499,900 

40 “ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 56,600 หจก.ชัยมูล 56,600 



 

 

หมู่ที่ 8, 11  
(บ้านแดง, บ้านม่วง) 

ก่อสร้าง 

41 “ ก่อสร้างฝายน้ าล้นหัวยซัน  
ม.13 บ้านนาเจริญ (เพ่ิมแผนฯ) 

1,420,000  หักเบิกเหลี่ยมปี 

42 “ ลงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม 
ม.9 บ้านขัวล้อ 

200,000 
(ปรับ 2,000-) 

8/2561 ชัยมูล
ก่อสร้าง 

198,000 

43 “ ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ า  
ห้วยทราย ม.2 บ้านนาอ่าง 

187,800 5/2561 หจก.ศิลา
อาสน์ 
 

185,850 

44 “ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ม.2 และ
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าพร้อม
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง ม. 15 

249,554.04 กฟภ.  
สาขาบ้านผือ 

249,554.04 

45 “ ขุดลอกบุ่งดุ่  
หมู่ที่ 1 บ้านจ าปาโมง 

200,000 5/2561 198,050 

46 “ ปรับปรุงต่อเติมอาคา
อเนกประสงค์ (ปุาช้า) ม.3 

200,000 

 

10/2561 หจก.ทรัพย์
บุญมาก  
คอนสตรักช่ัน 

หักเบิกเหลื่อมปี 
(200,000-) 

47 “ ซ่อมสร้างผิวถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน ม.5,10,11,16 

772,200 

(ปรับ 43,000) 

12,16/2561 หจก.
อาษาแอสฟัลท์ติก 

329,200 

48 “ จัดซื้อวัสดุผลิตน้ าประปาพร้อม
มิเตอร์น้ าประปา 

320,000 62/2561 หจก.บีโอ
วายรุ่งเรือง และ
53/2561  
ร้านสรุิยพงษ ์

135,750 
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ที ่
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 

49 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ลงท่อระบายน้ า ล าห้วยเหี้ย  
หมู่ที่ 17 

300,000 

(ปรับ 1,200-) 
8/2561 หจก.ชัยมูล
ก่อสร้าง 

298,800 

50 “ ซ่อมแซมถนนลาดยางและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

396,400 ร้านศรีทองการค้า/ หจก.
เอสเอนอาร์แอสฟัลท์ 

396,400 

51 “ ซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ 200,000  200,000 



 

 

การเกษตร ม. 5, 16 
52 “ ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตร หมู่ที่ 5 
100,000 

(ปรับ 2,000-) 
6/2561 หจก.โนน
ทองก่อสร้าง 

80,000 

53 ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ปุาไม้และแหล่งน้ า/
ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนน 

6,300 ทองจันทร์เจริญ
พาณิชย์ 

6,300 

54 “ ส่งเสริมและบริหารจดัการขยะแบบ
ครบวงจร (อบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
การคัดแยกขยะมลูฝอย) 

28,750 12-13/2561 นายนารี   
สมาคม ร้านโดม่อน 

28,750 

55 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณฯี 

งานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี 239,990 32-35/2561 

นายปัญญา   แก้ว
ตันตะ 

239,990 

56 “ จัดพิธีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง 40,000 ร้านหงษ์ทองท าปูาย 40,000 
57 การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการภาครัฐฯ 
ประชาคมหมู่บ้าน/จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

4,100  4,100 

58 “ ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

495,180 อภิสราขนส่ง 

3/2561 
495,180 

59 “ จัดกิจกรรมตามนโยบาย
เร่งด่วนและหนังสือสั่งการ 

71,730  71,730 

60 “ สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลจ าปาโมง 

190,000 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

190,000 

61 “ จัดงานราชพิธีและวันส าคัญอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงค ์

122,100  122,100 

62 “ จัดงานวันแม่แห่งชาติ 16,000 56/2561  16,000 
63 “ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของส านักงาน อบต. 
45,838.80  45,838.80 
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ที ่
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา 

คู่สัญญา เบิกจ่าย 

64 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐฯ 

จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

87,310  87,310 



 

 

65 “ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงาน 

200,000 
(ปรับ 400-) 

หจก.ทรัพย์บุญมาก
คอนสตรักช่ัน 

หักเบิก 

เหลื่อมปี 
66 “ จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบถัง

กระบะดัมพ์เหล็กมาตรฐาน  
1,566,000 7/2561 หจก.WR 

คอนซัมเมชั่น 
1,566,000 

67 “ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ตู้เก็บเอกสาร 
กระจกใส 
 - ตู้เก็บเอกสารเหล็ก (2 บานทึบ) 
 - ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง 
  - ตู้เก็บเอกสาร  
(แบบ 4 ลิ้นชัก) 
- ช้ันเก็บแฟูมเอกสาร 
 - เก้าอี้ท างาน (จนท.) 
- เก้าอี้ท างาน (บริหาร) 
- โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 

 
66,000 

 
11,000 
23,700 
55,300 

 
33,000 
4,000 

 
5,500 

  

202,000 

69 “ จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์
  - คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก  
  - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
  - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก 
 - คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 
  - เครื่องปริ้นเตอร์แบบโมบาย 
 - เครื่อง Tablet จดเลขมเิตอร์น้ า   

 
21,000 
30,800 
47,300 

 
32,000 
25,000 
10,000 

  

154,100 

69 “ จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟูาและวิทย ุ
  - ติดตั้งกล้องวงจรปิดในส านักงาน 

100,000 หจก.สุริยพงษ์ 100,000 

70 “ จัดซื้อครภุัณฑ์วิทยุและไฟฟูา 
 - เครื่องส ารองไฟฟูา 
 - เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมตั ิ

 

5,600 
21,000 

  

26,600 

71 “ จัดซื้อครภุัณฑ์อื่น 
  - เลื่อนโซย่นต ์
  - เครื่องอัดฉีดน้ าแรงดันสูง 
  - เครื่องปั้มน้ าอัตโนมัต ิ

 
10,000 
10,000 
10,000 

  

30,000 

 
 

 
รวม ลงนามในสัญญา 6 ยุทธศาสตร์ 71 โครงการ งบประมาณรวมจ านวน 37,632,113 บาท  
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนสี่ปี/ข้อบัญญัติ/ก่อหนี้ผูกพัน, ลงนามในสัญญา/มีการเบิกจ่ายแล้ว ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
 

 
 
 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 

ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
จนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์กำรพฒันำของท้องถิ่น 

แผนพฒันาสามปี ข้อบญัญัติ ลงนามสญัญา การเบกิจ่าย 
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1.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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2.โครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
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 3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านม่วง หมู่ที่ 11 ไป บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้าง

ระบบประปาบนผิวดินขนาดใหญ่ บ้านขัวล้อ หมู่ที่ 9  และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวัง
สวย  หมู่ที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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4.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “ท้องถิ่น ปลูกป่า รักษ์น้ า 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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5.โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบ้ังไฟประจ าปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
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6.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ 

ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การ 
บริหารส่วนต าบลจ าปาโมง เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่  31 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
(ลงชื่อ).....กิตติคุณ    คนบุญ......... 



 

 

          (นายกิตติคุณ    คนบุญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
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