
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 



 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
ล าดับ

ที่ 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  

(106 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัต+ิ 
เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  267 41,844,523 

39.70 39.70 39.70 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 94 12,070,417 
3 จ่ายขาดเงินสะสม 12 4,093,600 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 94 +  
- เงินสะสม  = 12 

106 15,653,400 

4 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = 94 + 
- เงินสะสม =  12 

106 16,063,417 
(12,070,417 + 

3,993,000) 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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สรุปผลการติดตามด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ.2561 – 2565) 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 

ยุทธศาสตร์ 
 
 
 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 13.21 - - 134 77.46 - - - - 148 55.43 
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 41 38.68 - - - - - - - - 31 11.61 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 1.89 - - 6 3.47 - - - - 8 2.99 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 2.83 - - 18 10.40 - - - - 21 7.86 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณีวัฒนธรรม 

15 14.15 - - 15 8.67 - - - - 30 11.23 

6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

31 29.24 - - - - - - - - 29 10.86 

รวม 106 39.70 - - 173 64.79 - - - - 267 100 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
         ดังนั้น  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561 – 2565)  (เดือนตุลาคม ๒๕61 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖2)    

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2562)  จ านวน  267  โครงการ  และโครงการที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริงงบ อบต. และรวมงบประมาณอ่ืนๆ  
จ านวน  106  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  39.70% (106 x 100 ÷ 267)  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  มีการด าเนินการตามแผนแต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบตาม
แผนฯ ที่ก าหนด  
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  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 

อบต.ป่าโมง เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 141.0 53.82 113,999,500.00 80.40 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

2.ดา้นคุณภาพชีวิตและสงัคม 28.0 10.69 12,027,600.00 8.48 16.0 30.77 7,247,200.00 47.94 10.0 32.26 6,627,635.00 53.52 10.0 33.33 6,627,635.00 55.77 10.0 33.33 6,627,635.00 55.77 

3.ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 5.0 1.91 180,000.00 0.13 3.0 5.77 50,000.00 0.33 2.0 6.45 12,000.00 0.10 2.0 6.67 12,000.00 0.10 2.0 6.67 12,000.00 0.10 

4.ดา้นเศรษฐกิจ 20.0 7.63 1,642,500.00 1.16 4.0 7.69 122,500.00 0.81 3.0 9.68 34,530.00 0.28 3.0 10.00 34,530.00 0.29 3.0 10.00 34,530.00 0.29 

5.ดา้นการศึกษา ศาสนาและประเพณีวฒันธรรม 26.0 9.92 4,242,721.00 2.99 14.0 26.92 3,625,883.00 23.99 9.0 29.03 2,614,569.00 21.12 9.0 30.00 2,614,569.00 22.00 9.0 30.00 2,614,569.00 22.00 

6.ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 42.0 16.03 9,693,000.00 6.84 15.0 28.85 4,071,317.00 26.93 7.0 22.58 3,093,610.00 24.98 6.0 20.00 2,596,110.00 21.84 6.0 20.00 2,596,110.00 21.84 

รวม 262.0   141,785,321.00   52.0   15,116,900.00   31.0   12,382,344.00   30.0   11,884,844.00   30.0   11,884,844.00   
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การรายงานผลการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 - 2565  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริง งบ อบต. และรวมงบประมาณอื่นๆ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   มีดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

1 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของชุมชนกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เงินรายได้ 200,000 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและ ทราบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรมบุคลากรของ อบต.
ป่าโมง ตามโครงการ 

/ 
(136,800) 

 

2 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อบรมให้ความรู้และส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
โครงการอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

/ 
(12,100) 

 

3 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

อบต.สัญจร เงินรายได้ 10,000 เพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจ
หน้าที่ของ อบต. ให้ประชาชน
ได้ทราบ รับฟังปัญหาและ
ให้บริการในด้านต่างๆ แก่ 
ประชาชน 

ประชาชนได้รับทราบภารกิจ 
หน้าที่ อบต. ได้รับข้อเสนอแนะ
และรับบริการต่างๆ 

/ 
(450) 

 

4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

จัดงานวันเด็ก เงินรายได้ 30,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวันเด็ก 

เด็กและเยาวชนต าบล 
ป่าโมง  ตามโครงการ 

/ 
(    -    ) 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

5 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ปรับปรุง/ต่อเติมห้องประชุม
สภา อบต.ป่าโมง 

เงินโอน
งบประมาณ 

60,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อ
เติมห้องประชุมสภา อบต.ป่า
โมง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติม
ห้องประชุมสภา อบต.ป่าโมง โดย
มีรายละเอียดคือ - ทุบผนังอิฐ
บล็อก 4.50 ตารางเมตร – รื้อ
ผนังกระจก 10.60 ตารางเมตร 
– ซ่อมพ้ืนคอนกรีต 0.50 ตาราง
เมตร – ซ่อมฝ้าเพดาน 0.50 
เมตร – ติดตั้งฉากกั้นห้อง PVC 
แบบพับ 20 ตารางเมตร 

/ 
(53,000) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลา
ประชาคม – ถนนทางหลวง
หมายเลข 24  บ้านป่าหวาย 
หมู่ที่ 4  

เงินจ่ายขาด
สะสม 

364,800 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 640 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213-2552. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพถนนรายละเอียด
ตามแบบ ท.1-01 กรมการ
ปกครอง (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบท่ีก าหนด จ านวน 1 
ป้าย) 

/ 
(362,000) 

 

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น 
หนองโน  บ้านค ากลาง  
หมู่ที่ 5 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

401,100 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 700 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213-2552. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ ท.1-01
กรมการปกครอง  (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบที่ก าหนด 
จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(398,100) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

8 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. 
เส้นซอยถนนลาประวัติ  
หมู่ที่ 10 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

399,600 เพ่ือให้การระบายน้ าสะดวก
ขึ้นและขยายผิวจราจรให้
กว้างขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. 
ขนาดภายใน 0.30x0.30 
เมตร  ยาว 148 เมตร  
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า
โมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(387,000) 

 

9 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน
ป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 1 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

394,000 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าสะอาดเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน
ป่าโมง  - วางท่อจ่ายน้ า PVC 
Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5  ยาว 521 
เมตร 
- วางท่อจ่ายน้ า PVC Ø 2.5 
นิ้ว ชั้น 8.5  ยาว 1,504 
- วางท่อจ่ายน้ า PVC Ø 2 นิ้ว 
ชั้น 8.5  ยาว 73 เมตร 
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่
ก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(391,900) 

 

10 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ ส าหรับงานส านักงาน  
(กองการศึกษา) 

เงินโอน
งบประมาณ 

17,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 1 เครื่อง  

/ 
(16,550) 

 

11 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ ส าหรับงานส านักงาน   
(กองคลัง) 

เงินรายได้ 16,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 1 เครื่อง 

/ 
(15,900) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

12 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล 
ความจุ 14 ลิตร จ านวน 1 
ถัง 

เงินโอน
งบประมาณ 

8,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล 
ความจุ 14 ลิตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32×49 ซ.ม 
ก าลังไฟ 3,000 วัตต์  จ านวน 
1 ถัง  

/ 
(7,885.90) 

 

13 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  จ านวน 2 
เครื่อง  (กองคลัง) 

เงินรายได้ 5,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  จ านวน 2  
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

/ 
(4,900) 

 

14 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิก
ฟุต  จ านวน 1 ตู้ 

เงินโอน
งบประมาณ 

6,500 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 
ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุ
ภายในขั้นต่ า เป็นรุ่นที่ได้รับ
ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5  
จ านวน 1 เครื่อง 

/ 
(6,500) 

 

15 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 โต๊ะ 
(กองคลัง) 

เงินรายได้ 3,500 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 โต๊ะ 

/ 
(3,480) 

 

16 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)   จ านวน 1 เครื่อง
(กองคลัง) 

เงินรายได้ 7,900 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  จ านวน 1 เครื่อง 

/ 
(7,850) 

 

17 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,208,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุของ อบต.
ป่าโมง 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของ อบต.ป่าโมง 

/ 
(4,935,800) 

 

18 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,267,200 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพคนพิการของ  
อบต.ป่าโมง 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ของ อบต.ป่าโมง 

/ 
(1,251,200) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

19 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  (กองคลัง) 

เงินโอน
งบประมาณ 

2,600 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง 

/ 
(2,600) 

 

20 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 
ชั้น  จ านวน 2 ตู้ 
(ส านักปลัด) 

เงินรายได้ 11,800 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,900 
บาท 

/ 
(11,000) 

 

21 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก   
(กองการศึกษา) 

เงินรายได้ 7,900 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  จ านวน 
1 ตู้ 

/ 
(7,829) 

 

22 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 
10 เครื่อง  
(กองการศึกษา) 

เงินรายได้ 13,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 
10 เครื่อง ๆ ละ 1,300 บาท 

/ 
(13,000) 

 

23 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน  
จ านวน 2 ตู้  (กองคลัง) 

เงินรายได้ 11,000 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน  
จ านวน 2 ตู้  ๆ ละ 5,500 
บาท 

/ 
(10,600) 

 

24 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

858,011 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.  จ านวน 3 แห่ง 

จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 3 แห่ง 

/ 
(729,728.50) 

 

25 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

172,822 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 2 ศูนย์ 

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 
ศูนย์ 

/ 
(129,876.10) 

 

26 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

176,460 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมง 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าโมงใหญ่ 

/ 
(126,300) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

27 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน  โรงเรียนบ้านป่าโมง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

327,400 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน  
โรงเรียนบ้านป่าโมง 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน  โรงเรียนบ้านป่าโมง 

/ 
(316,000) 

 

28 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน (ค่ารายหัวนักเรียน) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

144,500 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเรียนการสอน 
(ค่ารายหัวนักเรียน)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ป่าโมง 
จ านวน 2 ศูนย ์

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน (ค่ารายหัว
นักเรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.ป่าโมง จ านวน 2 
ศูนย์ 

/ 
(115,600) 

 

29 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
-เงินโอน
งบประมาณ 

- 90,000 
 

- 20,000 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ อบต. 
ป่าโมง 

จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ อบต.ป่าโมง 

/ 
(92,000) 

 

30 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
หรือตามโครงการที่ก าหนด 

- เงินรายได้ 
 

 60,000 
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ประจ าจุด
ตรวจหรือผู้ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ประจ าจุดตรวจหรือผู้ได้รับ
ค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ 

/ 
(60,000) 

 

31 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง 

- เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

191,100 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองผอุง 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 

/ 
(131,040) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

32 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

อุบลเมืองสะอาด (Big  
Cleaning  Day) 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือให้ชุมชนเกิดความ
สวยงาม  น่าอยู่และ
ประชาชนสุขภาพดี 

ชุมชนเกิดความสวยงาม  น่าอยู่และ
ประชาชนสุขภาพดี 

/ 
(  -  ) 

ไม่ใช้     
งบประมาณ 

33 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
โนนค้อ – ศพด.หนองผอุง
บ้านโนนค้อ  หมู่ที่ 6 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

400,000 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนนค้อ – 
ศพด.หนองผอุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 175 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 
กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213-2552. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพถนน  รายละเอียดตาม
แบบ ท.1-01 กรมการปกครอง(พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 
1 ป้าย) 

/ 
(397,000) 

 

34 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางสุภี – บ้านห่องค า  บ้าน
หนองผอุง  หมู่ที่ 9 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

339,700 เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสุภี – 
บ้านห่องค า  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 149 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 596 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัดประลัย 240 
กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213-2552. 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพถนน รายละเอียดตาม
แบบ ท.1-01 กรมการปกครอง (พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบที่ก าหนด จ านวน 
1 ป้าย) 

/ 
(337,000) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

35 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.ห้วย
แคน  บ้านหนองผอุง  หมู่ที่ 9 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

457,000 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าเพียงพอ
เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร  สันฝาย 
1.50 เมตร ผนังข้าง 3 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า
โมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(456,000) 

 

36 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกร่องดอนพยอม บ้าน
ดอนพยอม   หมู่ที่ 8 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

457,000 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าเพียงพอ
เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 

ขุดลอกร่องดอนพยอม สภาพ
เดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลอกใหม่
รวม กว้าง 10.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 645.00 
เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,610 ลบ.ม. พร้อมตกแต่ง
คันคู  รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบที่ก าหนด 
จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(457,000) 

 

37 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านโนนค้อ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

868,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน 
โนนค้อ 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโนนค้อ 

/ 
(626,000) 

 

38 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านป่าหวาย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

156,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน 
ป่าหวาย 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านป่าหวาย 

/ 
(110,000) 

 

 
                     



46 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

39 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ป่า
โมง 

เงินโอน
งบประมาณ 

500,000 เพ่ือให้ อบต.ป่าโมง มีท่ี
เก็บของและมีห้องเก็บ
พัสดุได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ป่า
โมง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร จ านวน 1 
หลัง รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบที่ก าหนด 
จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(496,000) 

 

40 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ก่อสร้างรั้ว คสล. อบต.ป่าโมง เงินรายได้ 681,000 เพ่ือปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและเกิดความ
สวยงาม 

ก่อสร้างรั้ว คสล. อบต.ป่าโมง 
ยาว 227.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า
โมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(497,500) 

 

41 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 

เงินรายได้ 50,000 เพ่ือให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ราษฎรมีไฟฟ้าแสงสว่างและ
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

/ 
(7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

,000) 

 

42 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
เส้นทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 

เงินรายได้ 7,500 เพ่ือให้ราษฎรมีไฟฟ้าแสง
สว่างและเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ราษฎรมีไฟฟ้าแสงสว่างและ
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

/ 
(7,500) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

43 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

74,000 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้
ประชาชนที่มีภูมิล าเนาใน
เขตต าบลป่าโมง 

ประชาชนผู้มีภูมิล าเนาในต าบล
ป่าโมงได้รับบริการด้านสุขภาพ
ที่ดีข้ึน 

/ 
(74,000) 

 

44 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ส ารวจความพึงพอใจ เงินรายได้ 30,000 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลป่า
โมง/ตามโครงการ 

/ 
(30,000) 

 

45 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

จัดฝึกอบรมกิจกรรม
สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน แกนน า และ
ประชาชนทั่วไปให้เข้มแข็ง 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

เด็ก เยาวชนและประชาชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

/ 
(14,100) 

 

46 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

เงินรายได้ 10,000 ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ
ชาติและเชิดชูสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

/ 
(10,000) 

 

47 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุน
เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
ท าการเกษตรได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีและ
ถูกต้องตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง/ทฤษฎีใหม่ 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจาก
การจ าหน่ายผลผลิตทางด้าน
การเกษตร 

/ 
(13,100) 

 

48 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมการสร้างจิตส านึก
การจัดการขยะมูลฝอย 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือให้ประชาชนได้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อย่างถูกต้อง 

ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีข้ึน / 
(15,100) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

49 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีใน
ชุมชน 

เงินรายได้ 32,500 เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีในพื้นที่
ให้เข้มแข็ง 

กลุ่มอาชีพมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานมากขึ้น 

/ 
(18,500) 

 

50 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

อุดหนุนการจัดท าต้นเทียน
พรรษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเดชอุดม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
การจัดท าต้นเทียนพรรษา 
อบต. เมืองเดชอุดม 

เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณีของไทย 

/ 
(49,948) 

 

51 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือให้ประชาชนในต าบล
ป่าโมง  ได้มีความรู้ด้าน
เกษตรและส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

ประชาชนในต าบลป่าโมง  มี
ความรู้ด้านเกษตรและส่งเสริม
อาชีพการเกษตร 

/ 
(12,530) 

 

52 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน) 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนมีจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

/ 
(500) 

 

53 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภค 

เงินรายได้ 10,000 เพ่ือให้ได้น้ าที่สะอาดใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

ประชาขนมีน้ าที่สะอาดใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

/ 
( 8,560 ) 

 

54 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ 

เงิน 
ส ารองจ่าย 

200,000 เพ่ือช่วยเหลือราษฎรผู้
ประสบวาตะภัย และภัย
ต่าง ๆ ในต าบลป่าโมง 

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
ตามโครงการ 

/ 
(131,447) 

 

55 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

96,050 เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

เด็กเล็กได้รับการพัฒนาที่ดีข้ึน / 
(39,550) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

56 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า   

เงินโอน
งบประมาณ 

2,600 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง 

/ 
(2,600) 

 

57 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า   

เงินโอน
งบประมาณ 

2,600 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง 

/ 
(2,600) 

 

58 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า   
(ส านักปลัด) 

เงินรายได้ 2,600 เพ่ือใช้ในงานราชการ 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 
เครื่อง 

/ 
(2,600) 

 

59 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 
ข้อแข็ง 

เงินรายได้ 9,500 เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 
ข้อแข็ง  เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  จ านวน 
1 เครื่อง 

/ 
(8,200) 

 

60 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อ DLTV ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,700 เพ่ือจัดซื้อ DLTV ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

จัดซื้อ DLTV ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  
จ านวน 1 เครื่อง 

/ 
( 29,000 ) 

 

61 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
บรรทุกน้ า 

เงินรายได้ 96,000 เพ่ือให้ อบต.ป่าโมง มีโรง
จอดรถยนต์บรรทุกน้ าที่ได้
มาตรฐาน 
  

อบต.ป่าโมง มีโรงจอดรถยนต์
บรรทุกน้ าที่ได้มาตรฐาน 
 

/ 
(91,000) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

62 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
แบบบรรทุกน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,500,000 เพ่ือให้มียานพาหนะที่ใช้
ในการบริการประชาชน
และชุมชนต าบลป่าโมง 

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน 

/ 
(2,485,500) 

 

63 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้าน
นายประยงค์ – มิยาซาว่า 
บ้านหนองย่ าเต่า  หมู่ที่ 7 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

52,400 เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวก รวดเร็วทุกฤดูกาล 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้าน
นายประยงค์ – มิยาซาว่า โดย
ลงลูกรังซ่อมผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 720 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
403.20 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 

/ 
(51,000) 

 

64 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

ปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 
อบต.ป่าโมง 

เงินโอน
งบประมาณ 

20,700 เพ่ือให้ อบต.ป่าโมงมีที่
จอดรถยนต์ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
5.00 เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ป่าโมง)  

/ 
(20,700) 

 

65 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมง  

เงินรายได้ 20,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่า
โมง 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.ป่าโมง เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และ
สวยงาม 

/ 
(11,410) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

66 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายที่ 1 
จากบ้านพ่อประเสริฐ – ส านัก
สงฆ์  สายที่ 2 เส้นหมู่ที่ 7 – 
บ้านโนนยาง  (บ้านหนองย่ า
เต่า)  หมู่ที่ 7  

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 
 

349,100 
 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน 
 

สายที่ 1 จากบ้านพ่อประเสริฐ 
ถึง ส านักสงฆ์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 175 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213-2552. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพ 
สายที่ 2 เส้นหมู่ที ่7 – บ้าน
โนนยาง  ขนาดผิวจรๆาจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 437.50 ตร.ม. โดย
ใช้คอนกรีตผสมเสร็จก าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213-2552. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่า
โมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(343,000) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

67 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย 1 
เส้นห้วยนางตุ้ม (นานางซ้อน) 
สายที่ 2  ซอยเบิกบาน   
สายที่ 3  ซอยหนองคูเวียง 
บ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 
 

355,100 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวก รวดเร็วทุก
ฤดูกาล 
 

สายที่ 1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้น
ห้วยนางตุ้ม (นานางซ้อน) โดยลง
ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
156 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย  
โดยลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 960 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 336 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย  
สายที่ 2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอยเบิกบาน  โดยลงลูกรัง ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,120 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย  
สายที่ 3 ซ่อมแซมลูกรัง ซอยหนอง
คูเวียง โดยลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย  
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
ก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(355,000) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

68 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย 1 
จากนานายสุข – ทางเข้า
นานางถวิล เอก้า – นานาง
แดง  สายที่ 2  จากบ้านนาย
ทองค า – นานางนวลศรี 
บ้านหนองผอุง  หมู่ที่ 9 

เงินจ่ายขาด
เงินสะสม 

59,100 เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เดินทางของราษฎรให้
สะดวก รวดเร็วทุก
ฤดูกาล 

สายที่ 1. ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากนานายสุข – ทางเข้านานาง
ถวิล เอก้า – นานางแดง  วางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต ขนาด Ø 
0.60×1.00 เมตร จ านวน 8 
ท่อน  - ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 85 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 41.65 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย  
- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 126 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย 
สายที่ 2. ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากบ้านนายทองค า – นา
นางนวลศรี โดยลงลูกรังผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
252 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบก าหนด จ านวน 1 ป้าย) 

/ 
(58,000) 

 
 

 



 
                   54 
       

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

69 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ประชาธิปไตย คุณธรรม 
จริยธรรมและกฎระเบียบ 
ต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิก 
อบต. และพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิก 
อบต. และพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง มีความรู้
ด้านกฎหมาย 
ประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรมและกฎระเบียบ
ต่างๆ  

ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. และ
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง มีความรู้ด้านกฎหมาย 
ประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรมและกฎระเบียบ
ต่างๆ 

/ 
(11,600) 

 

70 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเดชอุดม  จังหวัด
อุบลราชธานี 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสถานที่กลางส าหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

/ 
(20,000) 

 

71 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

ได้ร่วมโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

/ 
(10,000) 

 

72 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

26,520 เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าน โดยจัดสรร
ตามจ านวนประชากร
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของจากการ
ส ารวจของ อปท. 

ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และแมว 

/ 
(23,040) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

73 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

เงินรายได้ 30,000 เพ่ือให้ประชาชนได้มีการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ท าให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

/ 
(15,735) 

 

74 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เงนิอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตาม
จ านวนสุนัขและแมว ตัว
ละ 3 บาทต่อครั้ง ของ
การส ารวจและขึ้น
ทะเบียน (ปีละ 6 บาท) 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

/ 
( - ) 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

75 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัยต่าง ๆ 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
อปพร./ประชาชนทั่วไป 

มี อปพร./ประชาชนทั่วไป 
ได้รับการช่วยเหลือ ปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

/ 
(15,380) 

 

76 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

เสริมสร้างการพัฒนาเด็กเล็ก
ปฐมวัยส าหรับผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เงินรายได้ 20,000 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
ปลูกจิตส านึกเด็กเล็กให้
มีการพัฒนาที่ดี 

เด็กเล็กได้รับการพัฒนาที่ดีข้ึน / 
(13,070) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

77 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,800 เพ่ือให้สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กและการ
เจริญเติบโตของเด็ก
ในช่วงวัยต่าง ๆ 

ตามโครงการ / 
(5,800 ) 

 

78 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,400 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(10,400) 

 

79 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,800 รู้จักวิธีการตรวจมะเร็ง
เต้านมและป้องกันใน
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(4,800) 

 

80 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

81 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To  be  number  
one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี  หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

82 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ 
 

/ 
(5,900) 

 

83 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900 ) 

 

84 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

85 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To  be  number  one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

86 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900 ) 

 

87 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To  be  number  one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200) 

 

88 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900) 

 

89 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

90 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

ฝึกอบรมรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To  be  
number  one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200 ) 

 

91 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

92 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900) 

 

93 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To  be  number  one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

94 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900 ) 

 

95 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,300 รู้จักวิธีการตรวจมะเร็ง
เต้านมและป้องกันใน
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(4,300) 

 

96 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,650 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,650) 

 

97 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,050 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(9,050) 

 

98 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900) 

 

 



 
                    61 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

99 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

100 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To  be  number  one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,200 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,200) 

 

101 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,900 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(5,900) 

 

102 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To  be  number  one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

7,900 เพ่ือไม่ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านไปยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติดและไม่ให้เกิด
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย 

ตามโครงการ / 
(7,900) 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามท่ี 

ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ (/) 

หมายเหตุ 

103 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,900 
 

เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสุขภาพแข็งแรง
และรู้วิธีดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(6,900) 

 

104 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,400 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ตามโครงการ / 
(10,400) 

 

105 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

การสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,800 รู้จักวิธีการตรวจมะเร็ง
เต้านมและป้องกันใน
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(4,800) 

 

106 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

อบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์  หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,800 เพ่ือให้ประชาชนได้รู้วิธี
ในการดูแลตัวเองใน
เบื้องต้น 

ตามโครงการ / 
(4,800) 

 

 
ดังนั้น  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561 – 2565)  (เดือนตุลาคม ๒๕61 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖2)    

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2562)  จ านวน  267  โครงการ  และโครงการที่ด าเนินการปฏิบัติได้จริงงบ อบต. และรวมงบประมาณอ่ืนๆ  
จ านวน  106  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  39.70%  (106 x 100 ÷ 267 )   แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  มีการด าเนินการตามแผนแต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบ
ตามแผนฯ ที่ก าหนด  



 
 



 

 

 

 

1.  สภาพปัญหาและอุปสรรค  
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ  

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส าหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมง  ด าเนินการเองเห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ งบประมาณที่มี 
ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทรัพยากรน้ า  กรมทาง
หลวงชนบท เป็นต้น  

2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  
  
2.  สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  

1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและ 
ความเป็นไปได้เท่าท่ีควรท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
น้อย ส่งผลให้ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า  

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริง ยังด าเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับ  
โครงสร้างพื้นฐานที่ด าเนินการเป็นส่วนมาก  

3. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ  
  
3.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ    

1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความ 
เหมาะสม และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง    

2. ควรด าเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพ่ือจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ อบต .   
3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก  เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิน 

ศักยภาพ 

สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 


