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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการด าเนินงาน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

          ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญฯและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารสว่นต าบลก าโลน  
    "เป็นต าบลที่มุ่งมั่นพัฒนาแบบมีส่วนร่วมด้วยความสมดุลและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  
    1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีในครวัเรือนและกลุ่มอาชีพโดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง  
    3. พัฒนาสังคม ส่งเสริมครอบครวั ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มคีวามรู้ สขุภาพอนามัยและคุณภาพชีวติที่ดี  
    4. พัฒนาและส่งเสรมิการศกึษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณที้องถิ่น  
    5. ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  
    6. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
    7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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    8. ส่งเสริม ชว่ยเหลือ พัฒนาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
    9. การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและปลอดจากยาเสพติด 

    10.พัฒนาองค์กรใหม้ีระบบการบริหารจดัการที่ดีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ก าโลนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว ้5 
ยุทธศาสตร ์ดังนี ้
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    การบริการชุมชนและสังคม 
    การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    การบริหารงานปกครองและการจดัการองค์กร 

ง. การวางแผน 
          อบต.ก าโลน ไดจ้ัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนรว่มของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจดัท าโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที ่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตอ่ไป  
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    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ก าโลน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่ม
รายไดใ้ห้ประชาชน 

จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนด าเนิน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนในต าบลก า
โลนเข้าร่วม 

3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ อบรมให้ความรูด้้านการเกษตร 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เกษตรกรมคีวามรูเ้รื่อง
การเกษตรมากขึ้น 

อบรมเกษตรกรในต าบล 

4.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตระบบเสียงตามสาย 
ม.9 

111,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการแจ้งข่าวสารอย่างทั่วถึง 
ติดตั้งล าโพงพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 
บริเวณท่าหา ระยะทาง 500 เมตร 

5.  การพัฒนาโครงสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายนา 170,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 
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พื้นฐาน ทอง-ช่องปอ ม.12 กองประปา ประชาชน 

6.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ต่อเติมอาคารส านักงาน(ห้อง
เก็บเอกสารส านักปลัดฯ) 

550,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

 

 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บเอกสาร ของ
ส านักปลัดฯ 

ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 5 ม. 

7.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ต่อเติมอาคารส านักงาน(ห้อง
เก็บเอกสารกองคลัง) 

444,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีสถานที่เก็บเอกสารของ
กองคลัง 

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. 

8.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. 71,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีสถานที่จอดรถของ อบต.
ก าโลน 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 7 ม. 

9.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างฝารางระบายน้ าบ้าน
วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 

294,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาวรวม 
1,000 ม. 

10.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เทคอนกรีตบริเวณศาลา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

304,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 

เพื่อให้มีพื้นที่ในการท ากจิกรรม
ของประชาชน 

พื้นที่ คสล. 600 ตร.ม. 
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กองประปา 

11.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 299,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ขุดบ่อบาดาลพร้อมถังจ านวน 2 ถัง 

12.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.คันคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 4 

300,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร 
กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 
0.15 ม. 

13.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สายนิวัฒ
พัฒนา-นาลึก หมู่ที่ 6 

305,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชน 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1680 ม. 
หนา 0.15 ม. 

14.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ต่อเติมถนนธงชัยสายเนินจ าปา 
(หมู่ที่ 7) 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร 

กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 

15.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรงุผิวจราจรถนนท่าชาย-
ต้นไอ้เต่า หมู่ที่ 8 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชน 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 
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16.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายวินัย หมู่ที่ 9 

175,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร 

กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. 

17.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
จากควนวังขาทบ-หลัง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 
10 

250,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง 
ต่อจากรางเดิม ขนาด กว้าง 0.30 
ม. ยาว 150 ม. 

18.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เศรษฐกิจ หมู่ที่ 11 

305,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก 
กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. 

19.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  100,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหัวเสาให้
ครอบคลุมพื้นที ่

อุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 2,5,11,12 

20.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ติดตั้งกระจกโค้ง 179,800.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในจุดเสี่ยง 
ติดตั้งกระจกโค้งขนาด 32 นิ้ว ใน
จุดเสี่ยงพื้นที่ต าบลก าโลน ทุก
หมู่บ้าน 

21.  การบริการชุมชนและ อบรมอาชีพเสริม 40,000.00 ส านักปลัด อบจ., เพื่อให้ความรูด้้านอาชีพเสริมแก่ ประชาชนในต าบลก าโลน 
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สังคม ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ประชาชนในต าบล 

22.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน อป
พร. อบต.ก าโลน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.อบต.
ก าโลน 

จัดฝึกทบทวนและศึกษาดูงานให้กับ 
อปพร.อบต.ก าโลน ทุกคน 

23.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน
นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 

35,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน
นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวจ านวน 3 
แห่ง 

24.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน
นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

32,800.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน
นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวจ านวน 3 
แห่ง 

25.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัย 

221,800.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัย 

ชว่ยเหลือประชาชนในพืน้ที่ต าบล
ก าโลน 

26.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

พัฒนาศักยภาพสตร ี 100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้สตรีในต าบลก าโลนได้
พัฒนาศักยภาพมากขึ้น 

สตรีในต าบลก าโลน 
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27.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

พัฒนาสถาบันครอบครัว 4,800.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 

เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวใน
ต าบลมีความแข็งแรง 

ครอบครัวในต าบลก าโลน 

28.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าประชาคม 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการท าประฃาคม 

ประชาชนในต าบลก าโลน 

29.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

อบรมให้ความรูด้้านป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในต าบล 

ประชาชนในต าบลก าโลน 

30.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอาย ุผู้
พิการ ผู้น าท้องถิ่นและ อสม. 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความสามัคคแีละ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา 

ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้น าท้องถ่ินและ 
อสม.ต าบลก าโลน 

31.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

แข่งขันกีฬาลานสกาสัมพันธ ์ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความสามัคคแีละ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา 

ประชาชนต าบลก าโลน 

32.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ประเพณีลอยกระทง 100,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

ประชาชนต าบลก าโลนและพื้นที่
ใกล้เคียง 
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ส านักงานปลัด อบต. 

33.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

เข้าร่วมการจัดงานมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาต ุ

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุและสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

พนักงานและประชาชนรว่ม
กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาต ุ

34.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต ์ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
จัดกิจกรรมท าบุญและรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

35.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

เข้าร่วมการจัดงานเทศกาล
มังคุดหวานและของดีลานสกา 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อร่วมกิจกรรมประจ าอ าเภอ 
ตกแต่งรถผลาชาติและจดัขบวน
ร่วมประกวด 

36.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 400.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กในพื้นที่ได้
แสดงออก 

จัดกิจกรรมให้เด็กในพื้นที่ต าบลได้
เข้าร่วม 

37.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ศึกษาดูงานการจัดการศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

73,600.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีบุลากรที่เกี่ยวขอ้งกับ
การศกึษาได้ศกึษาดูงานเพิ่มเติม
ประสบการณ ์

บุคลากรทางการศึกษาของ อบต.ก า
โลน ทุกคน ร่วมกจิกรรม 
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38.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

หนูน้อยคนกล้าเล่นได้เล่าเป็น 80,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.ได้ร่วมกิจกรรม
แสดงออก 

จัดกิจกรรมให้เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้งสองศูนย์ได้ร่วมกิจกรรม 

39.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

หนูน้อยท่องโลกกว้าง
เสริมสร้างพัฒนาการ 

35,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

น าเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งสองศูนย์ศึกษานอกสถานที่ 

40.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

1,458,870.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ก าโลน 

เบิกผลักส่งเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
ค่าอาหารกลางวันส าหรบัเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. คน
ละ 20 บาทต่อวัน จ านวน 280 
วัน 

41.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

4,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงและจัดซื้อ
ทรายอะเบธป้องกันยุงลายในพื้นที่
เสี่ยง 

42.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ป้องกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้า 

660,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จัดกิจกรรมฉดีวัคซีนสุนัขและแมว,
ประชาสัมพันธใ์นต าบล 

43.  การบริการชุมชนและ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 188,000.00 ส านักปลัด อบจ., เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต ผู้ป่วยเอดส์ต าบลก าโลนเดือนละ 
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สังคม ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ของผู้ป่วยเอดส์ 500 บาท จ านวน 12 เดือน 

44.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

เบ้ียความพิการ 2,758,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต
ของผู้พิการ 

ผู็ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ 
เดือนละ 800 บาท จ านวน 12 
เดือน 

45.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 13,659,600.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต
ของผู้สูงอายุ 

ผู้ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
อัตราตามข้ันบันได จ านวน 12 
เดือน 

46.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ฝึกอบรม อปพร.หลักสตูร
จัดตั้ง 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึออบรมให้ความรู้ในการ
บรรเทาสาธารณภัยให้กบั อปพร. 
รายใหม ่

อบรมให้ความรู ้อปพร.จ านวน 60 
คน 

47.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

อุดหนุนส่วนราชการ 2,808,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนัให้ ร.ร.
สังกัด สพฐ. 

อุดหนุนงบประมาณให้ ร.ร.สังกัด 
สพฐ. จ านวน 5 แห่ง คนละ 20 
บาทต่อวัน จ านวน 200 วัน 

48.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 

เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนการ
ช่วยเหลือประชาชน 

สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน 
1 ส่วน นอกเหนือจากการออมของ
สมาชิกและรัฐบาล 
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49.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

พัฒนาทักษะทางกายส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายให้
เด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของอบต.ก าโลน 

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายให้
เด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของอบต.ก าโลน 

50.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ค่าใช้จา่ยในการป้องกันและ
ควบคุมโรค 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และควบคุมโรค 

ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้นใน
ต าบลก าโลน 

51.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) 

660,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

ควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

52.  
การบริการชุมชนและ
สังคม 

ให้ความรู้สุขภาพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้
ความรู้สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้สุขภาพ
ผู้สูงอายุผู้พิการ 

53.  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาศักยภาพดา้นจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีระบบการจัดการขยะที่ดี
และมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั้งยืน 

จัดระบบการจัดการขยะในต าบลก า
โลน 
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54.  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้
พลังงานธรรมชาต ิ

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
ธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงาน
ธรรมชาต ิ

55.  
การบริหารงานปกครอง
และการจัดการองค์กร 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.
ก าโลน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.
ก าโลน 

 

 

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร อบต.
ก าโลน ทุกคน 

56.  
การบริหารงานปกครอง
และการจัดการองค์กร 

วันท้องถ่ินไทยและกิจกรรม 
Big Cleaning Day 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณ
ของ ร.5 ที่ให้ความส าคญัของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ให้บุคลากรท้องถ่ินทุกคน
ร่วม 

57.  
การบริหารงานปกครอง
และการจัดการองค์กร 

อบต.น่าอยู่ น่าท างาน 5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาสถานที่และปรับปรุงสิ่งปวด
ล้อม อบต.ก าโลน 

58.  
การบริหารงานปกครอง
และการจัดการองค์กร 

วันปิยะมหาราช 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา
ร าลึกพระราชกรรียกิจอนัส าคัญ
ของรัชกาลที ่5 

บุคลากรท้องถิ่นทุกคนรว่มกิจกรรม
วางพวงมาลาวันที่ 23 ตลุาคม 
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59.  
การบริหารงานปกครอง
และการจัดการองค์กร 

อบรมกฎหมายใกล้ตวั 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้พนักงานและประชาชนมี
ความรูค้วฝามเข้าใจเรื่องกฏหมาย
ใกล้ตัว 

พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนและ
ประชาชนต าบลก าโลนเข้าร่วม
อบรม 

60.  
การบริหารงานปกครอง
และการจัดการองค์กร 

ด าเนินการตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

32,100.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 

ด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐาลและกระทรวงมหาดไทย 

61.  
การบริหารงานปกครอง
และการจัดการองค์กร 

เลือกตั้งผู้บริหารและสภา
ท้องถิ่น 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสภา
ท้องถิ่น 

62.  
การบริหารงานปกครอง
และการจัดการองค์กร 

ค่าจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 ส านัก/กองคลัง 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี 

 

จัดท าแผนที่ภาษีของ อบต.ก าโลน 

63.  
การบริหารงานปกครอง
และการจัดการองค์กร 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์รวบรวมข่าวสาร 

อุดหนุนงบประมาณให้ อปท.ที่
รับผิดชอบ 

64.  การบริหารงานปกครอง กิจกรรมจิตอาสา 15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด จัดกิจกรรมจิตอาสาภายในต าบลก า
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และการจัดการองค์กร ส านักงานปลัด อบต. กิจกรรมจิตอาสา โลน 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ก าโลน มกีารใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จ านวนเงิน 
26,637,470 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 29 โครงการ จ านวนเงิน 24,775,742 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 14 3,300,665.71 7 1,903,669.71 

การบริการชุมชนและสังคม 19 22,950,148.00 18 22,736,348.00 

การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 49,894.00 1 36,674.00 

การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 3 132,370.00 3 99,050.00 

รวม 37 26,433,077.71 29 24,775,741.71 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ก าโลน ที่มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 49,894.00 36,674.00 106.00 

2.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ขยายเขตเสียงตาม
สาย 

111,000.00 109,996.00 0.00 1,004.00 

3.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล.
สายนาทอง-ช่องปอ 

170,000.00 169,000.00 169,000.00 1,000.00 

4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน(ห้องเก็บ
เอกสารกองคลัง) 

444,000.00 443,804.00 443,804.00 196.00 

5.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบต. 

71,000.00 70,500.00 0.00 500.00 
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6.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างฝารางระบาย
น้ าบ้านวัดจันทร ์

294,000.00 293,500.00 0.00 500.00 

7.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เทคอนกรีตบริเวณ
ศาลาหมู่บ้าน 

304,000.00 299,900.00 299,900.00 4,100.00 

8.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขุดเจาะบ่อบาดาล 299,000.00 298,600.00 298,600.00 400.00 

9.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล.
คันคลองชลประทาน 

 

300,000.00 

 

299,500.00 0.00 500.00 

10.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล.
สายนวิัฒพัฒนา-นา
ลึก 

305,000.00 304,900.00 304,900.00 100.00 

11.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนท่าชาย-ต้นไอ้
เต่า 

200,000.00 199,500.00 0.00 500.00 

12.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายวินัย 

175,000.00 174,500.00 0.00 500.00 
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13.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.จากควนวัง
ขาทบ-หลัง
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 

250,000.00 249,500.00 0.00 500.00 

14.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล.
สายเศรษฐกิจ 

305,000.00 304,900.00 304,900.00 100.00 

15.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

100,000.00 82,565.71 82,565.71 17,434.29 

16.  การบริการชุมชนและสังคม ติดตั้งกระจกโค้ง 179,800.00 179,800.00 0.00 0.00 

17.  การบริการชุมชนและสังคม 

ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยแก่
ประชาชน
นักท่องเที่ยวช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

35,000.00 33,100.00 33,100.00 1,900.00 

18.  การบริการชุมชนและสังคม 
ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยแก่
ประชาชน

32,800.00 32,800.00 32,800.00 0.00 
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นักท่องเที่ยวช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

19.  การบริการชุมชนและสังคม 

ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัย 

221,800.00 210,500.00 210,500.00 11,300.00 

20.  การบริการชุมชนและสังคม พัฒนาศักยภาพสตร ี 100,000.00 99,935.00 99,935.00 65.00 

21.  การบริการชุมชนและสังคม ประเพณีลอยกระทง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

22.  การบริการชุมชนและสังคม 
ศึกษาดูงานการ
จัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

73,600.00 73,600.00 73,600.00 0.00 

23.  การบริการชุมชนและสังคม 
หนูน้อยคนกล้า เล่น
ได้เล่าเป็น 

80,000.00 72,575.00 72,575.00 7,425.00 

24.  การบริการชุมชนและสังคม 
หนูน้อยท่องโลกกว้าง
เสริมสร้างพัฒนาการ 

35,000.00 31,380.00 31,380.00 3,620.00 

25.  การบริการชุมชนและสังคม โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร

1,458,870.00 1,453,110.00 1,453,110.00 5,760.00 
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สถานศึกษา 

 

 

26.  การบริการชุมชนและสังคม 
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

27.  การบริการชุมชนและสังคม 

ป้องกันและควบคุม
โรคตดิเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019(โควิด-
19) 

660,000.00 641,474.00 624,474.00 18,526.00 

28.  การบริการชุมชนและสังคม เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 188,000.00 169,000.00 169,000.00 19,000.00 

29.  การบริการชุมชนและสังคม เบ้ียยังชีพความพิการ 2,758,000.00 2,697,400.00 2,697,400.00 60,600.00 

30.  การบริการชุมชนและสังคม เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 13,659,600.00 13,642,000.00 13,642,000.00 17,600.00 

31.  การบริการชุมชนและสังคม 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ

2,808,000.00 2,808,000.00 2,808,000.00 0.00 
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การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

32.  การบริการชุมชนและสังคม 
สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

33.  การบริการชุมชนและสังคม 

ป้องกันและควบคุม
โรคตดิเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019(โควิด-
19) 

 

660,000.00 641,474.00 624,474.00 18,526.00 

34.  การบริการชุมชนและสังคม 
ให้ความรู้สุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

35.  
การบริหารงานปกครองและ
การจดัการองค์กร 

ค่าจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000.00 99,960.00 66,640.00 40.00 

36.  
การบริหารงานปกครองและ
การจดัการองค์กร 

เงินอุดหนุนองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

37.  
การบริหารงานปกครองและ
การจดัการองค์กร 

กิจกรรมจิตอาสา 15,000.00 2,410.00 2,410.00 12,590.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
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1.การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 80 1,284,097,000.00 16 3,878,000.00 14 3,300,665.71 7 1,903,669.71 

2.การบรกิารชุมชนและสังคม 48 32,334,559.00 33 23,159,670.00 19 22,950,148.00 18 22,736,348.00 

3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 59,395,000.00 2 0.00 
    

4.การพัฒนาเศรษฐกจิ 8 1,680,000.00 3 50,000.00 1 49,894.00 1 36,674.00 

5.การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร 13 1,837,000.00 10 182,100.00 3 132,370.00 3 99,050.00 

รวม 164 1,379,343,559.00 64 27,269,770.00 37 26,433,077.71 29 24,775,741.71 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ก าโลน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยไดร้บัความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายวิฑูรย ์สงฆ์สวัสดิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 075533111 ต่อ 11 - - 

นางเสาวนีย์ วิสิทธิวงศ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 075533111 ต่อ 11 - - 

นายชนะ จับศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 075533111 - - 

นางวราภรณ ์ศรตะบ า ผู้แทนภาคราชการ 075391023 - - 

นายพิชิตชัย น านาผล ผู้แทนภาคราชการ 075533007 - - 

นางจิณัฐตา บุญอริยวัฒน์ ผู้แทนภาคราชการ 075533299 - - 

นายเอกา สุกทอง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1 075533111 ต่อ 11 - - 

นางสาวกติตพิร ประพัฒน์ ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 5 075533111 ต่อ 11 - - 

นางสาวสายรุ้ง จงภักดี ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 9 075533111 ต่อ 11 - - 

สิบต ารวจตรี หญิง มณฑาทิพย ์
เมฆาวรรณ ์

ปลัด อบต. 075533111 ต่อ 14 0819701437 - 
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นางสาวดวงใจ ขาวชว่ย หัวหน้าส านักงานปลัด 075533111 ต่อ 11 0887606512 - 

 

 

 

 

 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมจิตต ์ตลึงพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 075533111 ต่อ 11 - - 

นายสาคร ตลึงผล  ูผู้ทรงคุณวุฒ ิ 075533111 ต่อ 11 - - 

นางบุญจิรา ช านะ ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ 9 075533111 ต่อ 11 - - 

นางอุราวดี ไชยบุญ ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 10 075533111 ต่อ 11 - - 

นายปรีชา ชะบาพฤกษ ์ ผู้แทนภาคราชการ 0862670120 - - 
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นายประยุทธ์ ศรีตุกา ผู้แทนภาคราชการ 075533007 - - 

นางสาวชื่นธวิา อุปการ ผู้อ านวยการกองคลัง 075533111 ต่อ 12 0899707066 - 

นางสาวดวงใจ ขาวชว่ย หัวหน้าส านักงานปลัด 075533111 ต่อ 11 0887606512 - 
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   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

สิบต ารวจตรี หญิง มณฑาทิพย ์
เมฆาวรรณ ์

ปลัด อบต. 075533111 ต่อ 14 0819701437 - 

นางสาวชื่นธวิา อุปการ ผู้อ านวยการกองคลัง 075533111 ต่อ 12 0899707056 - 

นายสาธร ผลไชย ผู้อ านวยการกองชา่ง 075533111 ต่อ 13 0897317555 - 

นายวินัย บุญยืด ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 2 075533111 ต่อ 11 - - 

นายสมพงศ์ ธรรมเจรจา ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 4 075533111 ต่อ 11 - - 

นายสุฤทธิ์ หัตถิ ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 8 075533111 ต่อ 11 - - 

นางสาวดวงใจ ขาวชว่ย หัวหน้าส านักงานปลัด 075533111 ต่อ 11 0887606512 - 

นางสาวพุทธชาต ิศรีบุปผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 075533111 ต่อ 11 0954135551 fanta_yok@hotmail.com 
 

          ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทา่นหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ก าโลน
ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
     

          จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กัน 
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                                                  ประกาศ ณ วันที ่28 ธันวาคม 2564 
 
                                                                          สิบต ารวจตรี หญิง มณฑาทิพย ์เมฆาวรรณ์ 
                                                                      ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล รักษาราชการแทน                                                                     
                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
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จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ไม่มี
ปัญหาและอปุสรรคใดๆ ในการด าเนินงาน และมีความคดิเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

1. กรรมการเสนอแนวทางในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งตอ่ไป ดังนี้ 
- เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ไม่ว่าทางเวทีการประชุม หมู่บ้าน, ต าบล, เพจ 

เว็บไซด์ ของ อบต. เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาต าบลต่อไป 
- จัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

2. คณะกรรมการมีข้อสงสัยเรื่องการตั้งงบประมาณไว้แต่ในช่องจ านวนเงินเป็น 0 บาท ซึ่งได้มกีาร
ชี้แจงจากหัวหน้าส านักปลัดว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
จึงส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินโครงการหรือจดักิจกรรมทีต่้องมีการรวมตวัของคนจ านวนมากได้ จึง
จ าเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมในหลายโครงการ และโอนงบประมาณมาใช้ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควดิ 19)   

 

 


