ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
เรื่อง ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560

ส่วนที่ 1
ที่มาและความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
.....................................................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กาหนดให้ต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึง่ คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้
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หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัด ทาร่า งข้อก าหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกด าเนิ น การหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการ หรือร่วมดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการดาเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความ
เหมาะสม

ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึง
ผลการดาเนินงานแผนที่ไ ด้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ ไ ด้ตั้ง ไว้หรือไม่ มากน้อ ย
เพี ยงใด และติด ขัด หรื อมี อุป สรรคด้า นใดบ้ าง ที่ ทาให้ การด าเนิน งานไม่ป ระสบผลสาเร็ จ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดาเนินงานประจาปี
พ.ศ. 2560 เป็นหลักเนื่องจากได้กาหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตาม
และประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
“เป็นตาบลที่มุ่งมั่นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมด้วยความสมดุลและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน”
พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน มีดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง
3. พัฒนาสังคมส่งเสริมครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ สุขภาพอนามัยและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
4. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
9. การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและปลอดจากยาเสพติด
10. พัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง
3. เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมครอบครัว ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ สุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนากีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. เพื่อให้มีการอนุรักษ์และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
7. เพื่อสร้างระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยได้ทันที
8. เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
9. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและปลอดจากยาเสพติด
10. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพ
1.2 แนวทางการพัฒนาการเกษตร
1.3 แนวทางการพัฒนาพาณิชย์และการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2 แนวทางการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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
การประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน อาเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
มี
ไม่มี
ประเด็นการประเมิน
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น

10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น

11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด

12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 รวม 108 โครงการ งบประมาณ 78,139,900.- บาท และ
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ(บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
5
430,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
22
23,500,000
3. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
53
10,673,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10
41,320,000
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร
18
2,216,900
รวม
108
78,139,900
และจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 จานวน 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
0
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร
0
0
รวม
6
2,940,000
รวมทั้งสิ้น 114 โครงการ งบประมาณ 81,079,900 บาท
เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. จานวน 104 โครงการ งบประมาณ 24,479,900 บาท
เป็นโครงการเกินศักยภาพ จานวน 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10
41,320,000
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร
18
2,216,900
รวม
114
81,079,900
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แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
56

60
50
40
23

30

18
20
10
0

10
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แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน

11,373,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
25,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
1,170,000
5,000,000
0

41,320,000

2,216,900
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แผนภูมิแสดงโครงการที่ได้ดาเนินการจริง ปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
17

18
16
14
12
10
8
6
4

2

2

2

1

0

0



แผนภูมิแสดงงบประมาณดาเนินการจริงปี 2560 รอบเดือนเมษายน
3,411,495
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000

1,466,000

1,500,000

430,000

1,000,000
500,000
0

0

17,145
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การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยมีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีพ.ศ.2560 สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน จานวนโครงการที่ได้
แผน
ปฏิบัติ
1.การพัฒนาเศรษฐกิจ
7
0
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
23
2
3.การบริการชุมชนและสังคม
56
17
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10
2
5.การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร
18
1

ที่
1
2
3
4
5

2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์การ
จานวนโครงการ ร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
ร้อยละ
พัฒนา
ทั้งหมด ดาเนินการ โครงการ
ทั้งหมด
ดาเนินการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7
0
0 1,170,000
0
0
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 23
2
8.69 25,000,000
1,466,000
58.64
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การบริการ 56
17
30.36 11,373,000
3,411,495
29.99
ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10
2
20 41,320,000
430,000
1.04
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การ
18
1
5.56 2,216,900
17,145
0.007
บริหารงานปกครอง
และการจัดการองค์กร
รวม
114 22
19.29 81,079,900
5,324,640
0.06

หมายเหตุ จาก 114 โครงการ เป็นโครงการเกินศักยภาพรวมอยู่ด้วย จานวน 9 โครงการ
งบประมาณ 56,600,000 บาท
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3. การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
การเปรียบเทียบจานวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจาปี 2560 กับจานวนแผนงาน
ที่ดาเนินการได้จริง ประจาปี 2560
โครงการใน งบประมาณใน โครงการที่ได้ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์/แนวทาง
แผนพัฒนา แผนพัฒนา ปี ดาเนินการ ดาเนินการจริง
ปี 2560
2560
จริงปี 2560
ปี 2560
1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนาอาชีพ
1
50,000
0
0
1.2 แนวทางการพัฒนาการเกษตร
2
80,000
0
0
1.3 แนวทางการพัฒนาพาณิชย์และการ
4 1,040,000
0
0
ท่องเที่ยว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
23 25,000,000
2 1,466,000
3.ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
3.1 แนวทางพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
16 1,973,000
7 1,190,790
ชุมชน
3.2แนวทางการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและ
21 1,182,000
4
62,995
นันทนาการ
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
15 1,810,900
1
17,145
จัดการองค์กร
รวม
114 81,079,900
22 5,324,640
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4. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ก.แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

1. ซ่อมแซมถนนสายวัดโคกฯ-รพ.ลานสกา (ช่วงที่ 2) ม.6
2. ก่อสร้างระบบประปาหอถัง(ทาไปแล้ว ถังเก็บน้า ม.3 และ ม.4
รวม

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัติ
เบิกจ่ายจริง
499,000
496,000
3,500,000
970,000
3,999,000 1,466,000

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มีจานวน 2 โครงการ
งบตามข้อบัญญัติ
3,999,000.- บาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 1,466,000.- บาท
ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
ก. แนวทางการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
1. ป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวช่วง
เทศกาลปีใหม่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนและกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมสนับสนุนการจัดทาประชาคม
3. ป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวช่วง
เทศกาลสงกรานต์
4. อบรมกฎหมายใกล้ตัว
5. พัฒนาสตรีและครอบครัว
6. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
7. อบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริหรือโครงการเฉลิม
พระเกียรติ
รวม

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัติ
เบิกจ่ายจริง
60,000
60,000
20,000

5,000

70,000

47,590

20,000
50,000
210,000
920,000

4,200
50,000
104,000
920,000

1,350,000 1,190,790
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ข.แนวทางการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
1.
2.
3.
4.

โครงการ
โครงการประเพณีชักพระ
โครงการวันปิยมหาราช
สนับสนุนการจัดงาน 22 พฤศจิการาลึก
วันท้องถิ่นไทย
รวม

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัติ
เบิกจ่ายจริง
25,000
25,000
2,000
1,000
40,000
32,000
5,000
4,995
72,000
62,995

ค.แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ที่
1.
2.
3
4

โครงการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างเสริมพัฒนาการ
จ้างเหมาบุคคลดูแลทาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.
รวม

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัติ
เบิกจ่ายจริง
1,450,400
627,500
2,540,000 1,270,000
30,000
18,500
60,000
60,000
4,080,400 1,976,000

ง. แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลกาโลน
2. รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อ
รวม

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัติ
เบิกจ่ายจริง
151,110
151,110
50,000
30,600
201,110
181,710

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
มีจานวน 17 โครงการ
งบตามข้อบัญญัติ
5,703,510 .- บาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 3,411,495 .- บาท
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. แนวทางพัฒนาบริหารจัดการ
ที่
1.

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัติ
เบิกจ่ายจริง
240,000
240,000
240,000
240,000

โครงการ
จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะมูลฝอย
รวม

ข. แนวทางพัฒนาเคหะและชุมชน
ที่
1.

งบตาม
งบประมาณที่
ข้อบัญญัติ
เบิกจ่ายจริง
300,000
190,000
300,000
190,000

โครงการ
ขุดลอกคลองเป็นแอ่งกักเก็บน้า
รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจานวน 2 โครงการ
งบตามข้อบัญญัติ
540,000.- บาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 430,000.- บาท
ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร
ก.แนวทางการบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร
ที่
โครงการ
1

งบตาม
ข้อบัญญัติ
18,000
18,000

โครงการ Big Cleaning
รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร มีจานวน 1
โครงการ
งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

18,000.17,145.-

บาท
บาท

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง
17,145
17,145
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ผลการดาเนินงานอื่นๆ
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่ว นตาบลกาโลน ได้ด าเนิน การโครงการเพื่อแก้ไ ขปัญ หาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนในส่วนของงานบารุงรักษาและซ่อมแซม ดังนี้
1. โครงการซ่ อ มแซมถนนสายหั ว หมง หู ห นาน-วั ง ทองและสายเลี ย บคลองชลประทาน
งบประมาณ 312,000 บาท
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายชอบธรรมกิจ หมู่ที่ 11 , ช่องปอ หมู่ที่ 12 และสายนาทองช่องปอ-นาโหม หมู่ที่ 12 งบประมาณ 308,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงลานจอดรถคีรีวง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 80,000 บาท
4. โครงการซ่อมแซมประปาหอถังวัดจันทร์ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 48,000 บาท
5. โครงการซ่อมแซมถนนรอบทางเข้า – ออก อบต.กาโลน งบประมาณ 54,000 บาท
6. โครงการซ่อมแซมถนนซอยข้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 หมู่ที่ 9 งบประมาณ 38,000 บาท

แบบที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนได้
กาหนดวิธีการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในตาบลกาโลน จานวน 100 ราย ตามประเด็นดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ ชาย
2. อายุ

จานวน 52 ราย

ต่ากว่า 20 ปี จานวน 3 ราย
31-40 ปี
จานวน 29 ราย
51-60 ปี
จานวน 20 ราย

หญิง

จานวน 48 ราย

20-30 ปี
จานวน 20 ราย
41-50 ปี
จานวน 26 ราย
มากกว่า 60 ปี จานวน 2 ราย

3. การศึกษา

ประถมศึกษา
จานวน 40 ราย อนุปริญญา จานวน 13 ราย
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 32 ราย ปริญญาตรี จานวน 13 ราย
อื่นๆ
จานวน 2 ราย

4. อาชีพ

เกษตรกร
จานวน 54 ราย รับจ้างทั่วไป จานวน 14 ราย
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จานวน 12 ราย รับราชการ จานวน 1 ราย
พนักงานบริษัท/เอกชน จานวน 3 ราย อื่นๆ
จานวน 16 ราย
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
ประเด็น
พอใจมาก พอใจ
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
13
68
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
12
70
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
10
75
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
10
75
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
12
68
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลากาหนด
14
66
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
10
60
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
13
50
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
9
57
รวม
103
589
คิดเป็นร้อยละในภาพรวม

พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ

103/900*100
589/900*100
208/900*100

ไม่พอใจ
19
18
15
15
20
20
30
37
34
208

ร้อยละ 11.44
ร้อยละ 65.45
ร้อยละ 23.11

ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้ อบต.ช่วยประชาชนให้ตรงกับความเดือดร้อนให้มากกว่านี้
2. กิจกรรมบางกิจกรรมไม่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับรู้
3. ประชาชนโดยทั่วไปไม่ทราบถึงกิจกรรมบางอย่างที่ อบต.ทา
4. ขอให้ปรับปรุงในกิจกรรมต่างๆ ที่ประชาชนจะได้รับอย่างรวดเร็วทันท่วงที ลดกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องดาเนินการในสิ่งที่ประชาชนได้รับให้มาก ถ้า
ทาได้ประชาชนจะมีความสุขมากแล้วจะส่งผลไปยังองค์กรของท่าน
5. ให้เข้าถึงชาวบ้านให้มากกว่านี้
6. แก้ปัญหาเรื่องขยะ ชาวบ้านเดือดร้อน
7. ปรับภูมิทัศน์ให้ดีกว่านี้
8. ผู้บริหารให้ลงมาดูแลปัญหาของชุมชน
9. ขอให้ปรับปรุงแก้ไขบ้าง

16

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือองค์กรต่างๆ มีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน สามารถติดต่อ
สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าโลน หรื อ แจ้ ง ผ่ า นช่ อ งทาง โทรศั พ ท์
075-533111 ต่อ 11-18, เว็บไซด์ www.kamlone.go.th, facebook : อบต.กาโลน เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(นายประยงค์ จุลรัตน์)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน

