
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
เรื่อง ติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 

 
ส่วนที่ 1 

ที่มาและความส าคญัของการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ 
..................................................................... 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี ้
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึง่คนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้  

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้
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หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด 
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความ
เหมาะสม 
 

ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช้ีให้เห็นถึง
ผลการด าเนินงานแผนท่ีได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจท่ีได้ต้ังไว้หรือไม่ มากน้อย
เพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ท่ีท า ให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตาม
และประเมินผลท่ีเข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

“เป็นต าบลท่ีมุ่งมั่นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมด้วยความสมดุลและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน” 

 
พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน มีดังนี้ 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมท่ัวถึง 
3.  พัฒนาสังคมส่งเสริมครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ สุขภาพอนามัยและคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 
4.  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5.  ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6.  คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
7.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8.  ส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
9.  การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและปลอดจากยาเสพติด 
10.  พัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 
 2.  เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมท่ัวถึง 
 3.  เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมครอบครัว ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ สุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 4.  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนากีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 5.  เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6.  เพื่อให้มีการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 7.  เพื่อสร้างระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยได้ทันที 
 8.  เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 9.  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและปลอดจากยาเสพติด 

  10. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพ 
1.2 แนวทางการพัฒนาการเกษตร 
1.3 แนวทางการพัฒนาพาณิชย์และการท่องเท่ียว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม 
3.1 แนวทางการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.2 แนวทางการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
3.3 แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
3.4 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการ 
4.2 แนวทางการพัฒนาเคหะชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 
5.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
5.2 แนวทางการบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 
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ส่วนที่ 3 
การประเมนิ/ตดิตามตนเอง 

 
แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  อ าเภอลานสกา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 



6 

 

แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา   
สามป ี(พ.ศ.2560 - 2562) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี  
  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) 
เมื่อวันท่ี 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 รวม 108 โครงการ  งบประมาณ  78,139,900.- บาท และ 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ(บาท) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 430,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 22 23,500,000 
3. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม 53 10,673,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 10 41,320,000 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 18 2,216,900 

รวม 108 78,139,900 
 
และจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 28  ตุลาคม  
พ.ศ. 2559 จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 2,940,000 บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ(บาท) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 740,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1 1,500,000 
3. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม 3 700,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 0 0 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 0 0 

รวม 6 2,940,000 
 
รวมท้ังส้ิน 114 โครงการ งบประมาณ 81,079,900 บาท 
เป็นโครงการท่ีใช้งบประมาณของ อบต. จ านวน 104 โครงการ งบประมาณ 24,479,900 บาท 
เป็นโครงการเกินศักยภาพ จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 56,600,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ(บาท) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 7 1,170,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 23 25,000,000 
3. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม 56 11,373,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 10 41,320,000 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 18 2,216,900 

รวม 114 81,079,900 
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
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แผนภูมิแสดงโครงการที่ได้ด าเนินการจริง ปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณด าเนินการจริงปี 2560 รอบเดือนเมษายน  
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การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560  เมื่อวันท่ี  7 กันยายน 2559 โดยมีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2560  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 7 0 
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 23 2 
3.การบริการชุมชนและสังคม 56 17 
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 10 2 
5.การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 18 1 
 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

ท่ี 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
จ านวนโครงการ ร้อยละของ

โครงการ 
จ านวนงบประมาณ ร้อยละ

งบประมาณ ทั้งหมด ด าเนินการ ทั้งหมด ด าเนินการ 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจ 
7 0 0 1,170,000 0 0 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

23 2 8.69 25,000,000 1,466,000 58.64 

3 ยุทธศาสตร์การบริการ
ชุมชนและสังคม 

56 17 30.36 11,373,000 3,411,495 29.99 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

10 2 20 41,320,000 430,000 1.04 

5 ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานปกครอง 
และการจัดการองค์กร 

18 1 5.56 2,216,900 17,145 0.007 

รวม 114 22 19.29 81,079,900 5,324,640 0.06 
 
หมายเหตุ จาก 114 โครงการ เป็นโครงการเกินศักยภาพรวมอยู่ด้วย จ านวน 9 โครงการ  
งบประมาณ 56,600,000 บาท  
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 3. การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
การเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2560 กับจ านวนแผนงาน
ท่ีด าเนินการได้จริง ประจ าปี 2560 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

โครงการใน
แผนพัฒนา 
ปี 2560 

งบประมาณใน
แผนพัฒนา ปี 

2560 

โครงการที่ได้
ด าเนินการ

จริงปี 2560 

งบประมาณ
ด าเนินการจริง

ปี 2560 
1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ     
1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพ 1 50,000 0 0 
1.2 แนวทางการพัฒนาการเกษตร 2 80,000 0 0 
1.3 แนวทางการพัฒนาพาณิชย์และการ
ท่องเท่ียว 

4 1,040,000 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 23 25,000,000 2 1,466,000 
3.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม     
3.1 แนวทางพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

16 1,973,000 7 1,190,790 

3.2แนวทางการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

21 1,182,000 4 62,995 

3.3 แนวทางพัฒนาการศึกษา 14 7,868,000 4 1,976,000 
3.4 แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข 5 350,000 2 181,710 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

    

4.1 แนวทางพัฒนาบริหารจัดการ 7 3,020,000 1 240,000 
4.2 แนวทางพัฒนาเคหะชุมชน 3 38,300,000 1 190,000 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการ
จัดการองค์กร 

    

5.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 3 406,000 0 0 
5.2 แนวทางการบริหารงานปกครองและการ
จัดการองค์กร 

15 1,810,900 1 17,145 

รวม 114 81,079,900 22 5,324,640 
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4. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ก.แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ี โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

1. ซ่อมแซมถนนสายวัดโคกฯ-รพ.ลานสกา (ช่วงท่ี 2) ม.6 499,000 496,000 
2. ก่อสร้างระบบประปาหอถัง(ท าไปแล้ว ถังเก็บน้ า ม.3 และ ม.4 3,500,000 970,000 

 รวม 3,999,000 1,466,000 
 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       มีจ านวน  2    โครงการ 
 งบตามข้อบัญญัติ               3,999,000.-  บาท 
 งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง      1,466,000.-  บาท 
 

 
ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม 

 
ก. แนวทางการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ งบตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

1. ป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเท่ียวช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

60,000 60,000 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนและกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมสนับสนุนการจัดท าประชาคม 

20,000 5,000 

3. ป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเท่ียวช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

70,000 47,590 

4. อบรมกฎหมายใกล้ตัว 20,000 4,200 
5. พัฒนาสตรีและครอบครัว 50,000 50,000 
6. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000 104,000 
7. อบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริหรือโครงการเฉลิม

พระเกียรต ิ
920,000 920,000 

 รวม 1,350,000 1,190,790 
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ข.แนวทางการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

1. โครงการประเพณีชักพระ 25,000 25,000 
2. โครงการวันปิยมหาราช 2,000 1,000 
3. สนับสนุนการจัดงาน 22 พฤศจิการ าลึก 40,000 32,000 
4. วันท้องถิ่นไทย 5,000 4,995 
 รวม 72,000 62,995 

 
ค.แนวทางการพัฒนาการศึกษา 

ท่ี โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1,450,400 627,500 
2. อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน 2,540,000 1,270,000 
3 โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างเสริมพฒันาการ 30,000 18,500 
4 จ้างเหมาบุคคลดูแลท าความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของ อบต. 
60,000 60,000 

 รวม 4,080,400 1,976,000 
 
ง. แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

1. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลก าโลน 151,110 151,110 
2. รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อ 50,000 30,600 
 รวม 201,110 181,710 

 
 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม       มีจ านวน    17  โครงการ 
 งบตามข้อบัญญัติ            5,703,510 .-  บาท 
 งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง   3,411,495 .-   บาท 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ก. แนวทางพัฒนาบริหารจัดการ 

ท่ี โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

1. จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะมูลฝอย 240,000 240,000 
 รวม 240,000 240,000 

 
ข. แนวทางพัฒนาเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

1. ขุดลอกคลองเป็นแอ่งกักเก็บน้ า 300,000 190,000 
 รวม 300,000 190,000 

 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 2  โครงการ 
 งบตามข้อบัญญัติ              540,000.- บาท 
 งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง     430,000.- บาท 
 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 
 
ก.แนวทางการบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 
ท่ี โครงการ งบตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายจริง 

1 โครงการ Big Cleaning 18,000 17,145 
 รวม 18,000 17,145 
 
 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร มีจ านวน   1   
โครงการ 
 งบตามข้อบัญญัติ                18,000.-       บาท 
 งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง       17,145.-       บาท 
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ผลการด าเนินงานอื่นๆ 
 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ได้ด าเนินการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนในส่วนของงานบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนสายหัวหมง หูหนาน -วังทองและสายเลียบคลองชลประทาน 
งบประมาณ 312,000 บาท 

2. โครงการซ่อมแซมถนนสายชอบธรรมกิจ หมู่ท่ี 11 , ช่องปอ หมู่ท่ี 12 และสายนาทอง -
ช่องปอ-นาโหม หมู่ท่ี 12 งบประมาณ 308,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงลานจอดรถคีรีวง หมู่ท่ี 10 งบประมาณ 80,000 บาท 
4. โครงการซ่อมแซมประปาหอถังวัดจันทร์ หมู่ท่ี 1 งบประมาณ 48,000 บาท 
5. โครงการซ่อมแซมถนนรอบทางเข้า – ออก อบต.ก าโลน งบประมาณ 54,000 บาท 
6. โครงการซ่อมแซมถนนซอยข้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 หมู่ท่ี 9 งบประมาณ 38,000 บาท 

 
แบบที ่3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนได้
ก าหนดวิธีการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในต าบลก าโลน จ านวน 100 ราย ตามประเด็นดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ ชาย  จ านวน 52 ราย  หญิง   จ านวน 48 ราย 
 

2. อาย ุ ต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน   3 ราย  20-30 ปี  จ านวน 20 ราย  
31-40 ปี  จ านวน 29 ราย  41-50 ปี  จ านวน 26 ราย 
51-60 ปี จ านวน 20 ราย  มากกว่า 60 ปี  จ านวน   2 ราย 

 
3. การศึกษา ประถมศึกษา   จ านวน  40 ราย  อนุปริญญา  จ านวน 13 ราย 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน  32 ราย  ปริญญาตรี   จ านวน 13 ราย 
อื่นๆ    จ านวน   2 ราย 
 

4. อาชีพ  เกษตรกร           จ านวน 54 ราย   รับจ้างทั่วไป จ านวน 14 ราย 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน 12 ราย   รับราชการ    จ านวน 1 ราย 
พนักงานบริษัท/เอกชน จ านวน     3 ราย   อื่นๆ         จ านวน 16 ราย 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 13 68 19 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 12 70 18 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 75 15 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมให้ประชาชนทราบ 10 75 15 
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 12 68 20 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด 14 66 20 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 10 60 30 
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 13 50 37 
9.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 57 34 

รวม  103 589 208 
  
คิดเป็นร้อยละในภาพรวม พอใจมาก  103/900*100 ร้อยละ 11.44 
    พอใจ   589/900*100 ร้อยละ 65.45 
    ไม่พอใจ   208/900*100 ร้อยละ 23.11 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้ อบต.ช่วยประชาชนให้ตรงกับความเดือดร้อนให้มากกว่านี้ 
2. กิจกรรมบางกิจกรรมไม่เปิดกว้างให้ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได้รับรู้ 
3. ประชาชนโดยท่ัวไปไม่ทราบถึงกิจกรรมบางอย่างท่ี อบต.ท า 
4. ขอให้ปรับปรุงในกิจกรรมต่างๆ ท่ีประชาชนจะได้รับอย่างรวดเร็วทันท่วงที ลดกิจกรรมท่ี

ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องด าเนินการในส่ิงท่ีประชาชนได้รับให้มาก ถ้า
ท าได้ประชาชนจะมีความสุขมากแล้วจะส่งผลไปยังองค์กรของท่าน 

5. ให้เข้าถึงชาวบ้านให้มากกว่านี้ 
6. แก้ปัญหาเรื่องขยะ ชาวบ้านเดือดร้อน 
7. ปรับภูมิทัศน์ให้ดีกว่านี้ 
8. ผู้บริหารให้ลงมาดูแลปัญหาของชุมชน 
9. ขอให้ปรับปรุงแก้ไขบ้าง 
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    ท้ังนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือองค์กรต่างๆ มีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน หรือแจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์        
075-533111 ต่อ 11-18, เว็บไซด์ www.kamlone.go.th, facebook : อบต.ก าโลน เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นท่ีต่อไป 
                     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                          ประกาศ ณ วันท่ี 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
                                                                (นายประยงค์  จุลรัตน์) 
                                                ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

http://www.kamlone.go.th/

