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คํานํา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม และจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม ประจําปี 2557 ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ในรอบปีงบประมาณ 2557 โดยการตรวจสอบจากระบบเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น E-PLAN
คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพงตาเอี่ยม จะเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยมในรอบปีให้กับคณะผู้บริหารและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ได้เห็นผลการดําเนินงานและนําปัญหาข้อบกพร่องของการดําเนินงานและนําไป
เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง ปรับใช้และแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวตําบลพลงตาเอี่ยม ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ธันวาคม 2557
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ส่วนที่ 1
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ประจําปีงบประมาณ 2557
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
ได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยมตามแนวทางคู่มือการ ติดตาม
และประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย คณะกรรมการได้มี
การประชุมพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 เสร็จ
สิ้นถึงเดือนกันยายน 2557) คณะกรรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม ขอสรุป รายงานผล ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ประจําปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม มีการดําเนินการเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548
2. มีการนํานโยบายการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ประกาศใช้ไปดําเนินการ
ครบทั้ง ๗ ด้าน มีความสอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง กรอบยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ในทุกด้าน
3. ผลการดําเนินการตามระเบียบประจําปี 2557 สรุปได้ดังนี้
- จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาประจําปี 2557 จํานวน 96 โครงการ
- จํานวนโครงการที่จัดทําเป็นข้อบัญญัติ ปี 2557 จํานวน 75 โครงการ
- จํานวนโครง การที่ดําเนินการจริงตามข้อบัญญัติ จํานวน 57 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 59 ของโครงการในแผนปี 2557 (หมายเหตุ ไม่รวมกับ
ที่หน่วยงานอื่นๆ อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.พลงตาเอี่ยม)
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สรุปแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาระยะ 3 ปี (2557 - 2559)
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
......................................

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม

“เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”
2. พันธกิจ
1. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
2. ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
3. ให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
4. ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ป้องกันโรคและระวังโรคติดต่อ
7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
9. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒ
การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการปกครอง
3. จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
2. ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา,น้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
3. การคมนาคมทัง้ ทางบกและทางน้ํามีความสะดวก รวดเร็ว
4. สร้างและบูรณะสาธารณูปการและการไฟฟ้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝัง และส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรกั ษ์คุณค่าวัฒนธรรม
6. ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
7. ดําเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
9. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
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แบบที่ 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิน่ โดยตนเอง
คําชีแ้ จง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดําเนินงาน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น



2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น



3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ



4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น



5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น



6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา



ส่วนที่ 3 การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล



8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน



9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น



10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น



11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด



12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น



14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา



15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด



16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์



18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์



19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่



ไม่มีการ
ดําเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คําชีแ้ จง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการติดตามจากระบบเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) อบต.พลงตาเอี่ยม จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณการ
ใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.พลงตาเอี่ยม ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.พลงตาเอี่ยม
"เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน"
ข. พันธกิจ ของอบต.พลงตาเอี่ยม
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุม่ อาชีพ ให้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
มาตรฐานบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้แก่ประชาชนและชุมชนโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์
4. เกษตรปลอดภัยและมีรายได้ของสินค้าเกษตรและจากสินค้าเกษตรแปรรูป สร้างรายได้ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
5. พัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความรู้
สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนักท่องเที่ยว
7. องค์การบริหารส่วนตําบล มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.พลงตาเอี่ยมได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน ตําบล สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายน้ํา ราง
ระบายน้ํา
1.2 พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค
1.3 พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปการ อาคารสถานที่
2.การการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าชุมชน และสินค้าแปรรูป
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในชุมชน
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานครอบครัว
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
5.1 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
5.2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
6.2 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา
7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7.2 พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์
ง. การวางแผน
อบต.พลงตาเอี่ยม ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.พลงตาเอี่ยม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556
โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
การการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
การพัฒนาสังคม ครอบครัว
เข้มแข็งเพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
องค์กร
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

2557
2558
2559
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
12 31,452,000.00
5

590,000.00

33 3,655,000.00
8

15 21,210,000.00
5

650,000.00

13 3,114,000.00

17 35,086,900.00
4

550,000.00

13 3,114,000.00

432,000.00

4

312,000.00

2

252,000.00

22 1,426,000.00

13

836,000.00

10

765,000.00

780,000.00

7

560,000.00

5

440,000.00

5 9,360,000.00

5

340,000.00

5

540,000.00

11

96 47,695,000.00

62 27,022,000.00

56 40,747,900.00

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.พลงตาเอี่ยม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 75 โครงการ งบประมาณ 8,063,860 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
การการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม
การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

3
4
31
6
19
9
3
75

301,500.00
470,000.00
4,531,960.00
225,000.00
1,410,400.00
485,000.00
640,000.00
8,063,860.00

9
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิ บประมาณ อบต.พลงตาเอี่ยม มีดงั นี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
3.

4.

5.

6.

อุดหนุนหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน

แหล่งที่มา
วัตถุ
งบตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
ประสงค์
รายได้จัดเก็บ
100,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
เอง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
รายได้จัดเก็บ
151,500.00 เพื่อให้ประชาชนตําบล
เอง
พลงตาเอี่ยมมีน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
รายได้จัดเก็บ
50,000.00 เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
เอง
การช่วยเหลือซ่อมแซมที่
พักอาศัย
รายได้จัดเก็บ
40,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีการ
เอง
รวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้าง
งานสร้างรายได้
รายได้จัดเก็บ
20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่
เอง
สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพ
รายได้จัดเก็บ
400,000.00 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวน
เอง
ผลไม้มีตลาดกลาง
จําหน่ายผลไม้โดยตรงไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลาง
รายได้จัดเก็บ
10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เอง
ห่างไกลจากกยาเสพติด

จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ

รายได้จัดเก็บ
เอง

35,000.00

บัณฑิตน้อย

รายได้จัดเก็บ
เอง

35,000.00

จัดหาอาหารกลางวัน
(งบถ่ายโอน,อบต.)

รายได้จัดเก็บ
เอง

784,000.00

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่หนูๆ รายได้จัดเก็บ
ปลอดภัย
เอง

30,000.00

โครงการ
บูรณะซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

พัฒนาและซ่อมแซม
ระบบประปาก่อสร้าง
หอประปาขยายเขต
ประปาหมู่ 1-7
การพัฒนาด้าน
บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
โครงสร้างพื้นฐานและ องค์ราชัน
ระบบสาธารณูปโภค
การการพัฒนาด้าน งานพัฒนาส่งเสริม
เศรษฐกิจและส่งเสริม อาชีพและส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ
สตรีหมู่1-7
การการพัฒนาด้าน ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
เศรษฐกิจและส่งเสริม ถ่ายทอด
อาชีพ
เทคโนโลยีการเกษตร
การการพัฒนาด้าน เทศกาลถนนผลไม้พลง
เศรษฐกิจและส่งเสริม ตาเอี่ยม-วังจันทร์
อาชีพ

7. การการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและส่งเสริม
อาชีพ
8. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
9. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
10. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
11. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
12. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม

จัดหาอาหารกลางวัน
(งบถ่ายโอน)

รายได้จัดเก็บ
เอง

1,036,000.00

ผลผลิต
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการที่
ก่อสร้าง 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
เพื่อให้เด็กนักเรียนและ จํานวน
เยาวชนได้สํานึกถึง
โครงการ 1
ความสําคัญของพระคุณ โครงการ
แม่
เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้ จํานวน
โครงการ 1
เด็กก่อนวัยเรียนบน
พื้นฐานทางการเรียนรู้ โครงการ
เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน จํานวน
และในวัยเรียนมีภาวะ โครงการ 1
โครงการ
โภชนาการที่ดี
เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนใน จํานวน
โครงการ 1
ตําบลมีโอกาสสร้าง
พื้นฐานทางการเรียนรู้ โครงการ
เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน จํานวน
และในวัยเรียนมีภาวะ โครงการ 1
โครงการ
โภชนาการที่ดี
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13. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
14. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
15. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
16. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
17. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
18. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม

จัดหาอาหารกลางวัน

รายได้จัดเก็บ
เอง

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

รายได้จัดเก็บ
เอง

จัดหาอาหารเสริม(นม) รายได้จัดเก็บ
(งบถ่ายโอน,อบต.)
เอง
บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน

รายได้จัดเก็บ
เอง

จ้างนักเรียนนักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียนแก้ไข
ปัญหาว่างงาน
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง

19. การพัฒนาด้าน
จัดกิจกรรมรัฐพิธี/วัน
การศึกษา ศาสนา สําคัญทางศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม

รายได้จัดเก็บ
เอง

20. การพัฒนาด้าน
งานประเพณีและ
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สังคม และวัฒนธรรม

รายได้จัดเก็บ
เอง

21. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
22. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม

กีฬาสร้างเด็กไทยให้
สามัคคีมีน้ําใจ

รายได้จัดเก็บ
เอง

ปลูกผักสมุนไพรภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บ
เอง

23. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
24. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม

ละเล่นเด็กไทยใส่ใจ
ศิลปะดนตรี

รายได้จัดเก็บ
เอง

เด็กน้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้าง

รายได้จัดเก็บ
เอง

596,000.00 เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
และในวัยเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดี
60,000.00 เพื่อให้เด็กวัยเรียนใน
ตําบลมีโอกาสสร้าง
พื้นฐานทางการเรียนรู้
1,016,960.00 เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
และในวัยเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดี
20,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มี
คุณธรรมและจริยธรรม
มากขึ้น
15,000.00 เพื่อให้เด็ก เยาวชน
นักเรียน ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดองและการ
สมานฉันท์อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างเป็นสุข
200,000.00 เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของงานรัฐ
พิธีและเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีต่างๆ
200,000.00 เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญและเข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณี
ต่างๆเพิ่มมากขึ้น
20,000.00 เพื่อให้เด็กรู้จักให้อภัยมี
น้ําใจนักกีฬา

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
10,000.00 เพื่อให้เด็กมีอาหาร
จํานวน
กลางวันรับประทานอย่าง โครงการ 1
เพียงพอและส่งเสริมการ โครงการ
ทํางานร่วมกัน
10,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริมการ จํานวน
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี โครงการ 1
งามของไทย
โครงการ
50,000.00 เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้ จํานวน
เกิดประโยชน์มีกิจกรรม โครงการ 1
นอกห้องเรียนเพิ่มทักษะ โครงการ
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
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25. การพัฒนาด้าน
คาราวานเสริมสร้างเด็ก รายได้จัดเก็บ
การศึกษา ศาสนา
เอง
สังคม และวัฒนธรรม
26. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
27. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม

ภาษาพาน้องท่อง
อาเซียน

รายได้จัดเก็บ
เอง

ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ รายได้จัดเก็บ
ชุมชนอุดหนุนร.ร.บ้าน เอง
คลองบางบ่อ

28. การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์สืบสาน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมไทย(รําไทย)
สังคม และวัฒนธรรม อุดหนุนร.ร.บ้านคลอง
บางบ่อ
29. การพัฒนาด้าน
ปลูกผักปลอดดิน
การศึกษา ศาสนา อุดหนุนร.ร.บ้านคลอง
สังคม และวัฒนธรรม บางบ่อ

รายได้จัดเก็บ
เอง

30. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
31. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
32. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม

รายได้จัดเก็บ
เอง

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
อุดหนุนร.ร.บ้านพลงตา
เอี่ยม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ดนตรีไทย)อุดหนุนร.ร.
บ้านพลงตาเอี่ยม
หนังสือสื่อสร้างสรรค์
ก้าวทันอาเซียน

33. การพัฒนาด้าน
อุดหนุนที่ทําการ
การศึกษา ศาสนา ปกครองอําเภอวังจันทร์
สังคม และวัฒนธรรม ตามโครงการ63ล้านใจ
ปกป้องสถาบันและจัด
งานรัฐพิธี
34. การพัฒนาด้าน
อุดหนุนที่ทําการ
การศึกษา ศาสนา ปกครองอําเภอวังจันทร์
สังคม และวัฒนธรรม ตามโครงการงาน
ประเพณีท้องถิ่น
35. การพัฒนาด้าน
วัฒนธรรมไทยสายใย
การศึกษา ศาสนา ชุมชนอุดหนุน
สังคม และวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ มีกิจกรรม
นอกห้องเรียนเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้
20,000.00 ฝึกทักษะด้านภาษาแก่
เด็กเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
45,000.00 เพื่อให้เด็กเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์มี
กิจกรรมนอกห้องเรียน
เพิ่มทักษะการเรียนรู้
30,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
28,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานอย่างเพียงพอ
ส่งเสริมการทํางานร่วมกัน
50,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียน
50,000.00 เพื่อให้เด็กเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
เรียนรู้วัฒนธรรมไทย
50,000.00 เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อ
การเรียนการสอนเพื่อการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
10,000.00 เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญและเข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณี
สําคัญของชาติ
50,000.00 เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญและเข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณี
ต่างๆ
10,000.00 เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
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36. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
37. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม

38.

39.

40.

41.

วันสุนทรภู่อุดหนุน
วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง
จัดส่งการแสดงทาง
ศิลปะวัฒนธรรมงานวัน
อนุรักษ์มรดกไทย
อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดระยอง
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการเรียนรู้
การศึกษา ศาสนา เอกลักษณ์ของไทย
สังคม และวัฒนธรรม ภาษาไทยภาษาถิ่น
อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดระยอง
การพัฒนาสังคม
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อ ผู้ป่วยเอดส์
ชีวิตอยู่ดีมีสุข
การพัฒนาสังคม
สายใยรักครอบครัว
ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อ สัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์
ชีวิตอยู่ดีมีสุข
ความอบอุ่น
การพัฒนาสังคม
พลังสตรีพลังพัฒนา
ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อ ท้องถิ่นสตรีไทยหัวใจ
ชีวิตอยู่ดีมีสุข
แกร่ง
การพัฒนาสังคม
ภูมิปัญญาผู้สูงวัยถักทอ
ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อ ใจให้ลูกหลาน
ชีวิตอยู่ดีมีสุข

รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้จัดเก็บ
เอง

3,000.00 เพื่อเป็นการลําลึกและเชิด
ชูเกียรติท่านสุนทรภู่กวี
เอกของโลก
3,000.00 เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นในจังหวัด
ระยอง

5,000.00 เพื่อรณรงค์การใช้
จํานวน
ภาษาไทยและภาษาถิ่น โครงการ 1
ระยองในเด็กและเยาวชน โครงการ

60,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
20,000.00

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000.00

รายได้จัดเก็บ
เอง

20,000.00

ผู้สูงวัยคือหลักชัยของ รายได้จัดเก็บ
ครอบครัว
เอง

50,000.00

อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

รายได้จัดเก็บ
เอง

45,000.00

พัฒนาศักยภาพศูนย์
อปพร. อบต.พลงตา
เอี่ยม

รายได้จัดเก็บ
เอง

200,000.00

46. การพัฒนาด้านการ ปฏิบัติ ตามกฎลด
บริหารจัดการองค์กร อุบัตเิ หตุ

รายได้จัดเก็บ
เอง

20,000.00

47. การพัฒนาด้านการ เสริมสร้างประชาคม
บริหารจัดการองค์กร เข้มแข็งตามโครงการ
อบต.พบประชาชน

รายได้จัดเก็บ
เอง

20,000.00

42.

43. การพัฒนาสังคม
ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อ
ชีวิตอยู่ดีมีสุข
44. การพัฒนาสังคม
ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อ
ชีวิตอยู่ดีมีสุข
45. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
เพื่อปลูกจิตสํานึกรักและ จํานวน
เข้าใจสถาบันครอบครัว โครงการ 1
โครงการ
เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรี จํานวน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ 1
โครงการ
เพื่อให้ผู้สูงวัยนําความรู้ จํานวน
โครงการ 1
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ
ถ่ายทอดสู่เด็กและ
เยาวชน
เพื่อดูแลตรวจสุขภาพ จํานวน
ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้ถูก โครงการ 1
ทอดทิ้ง
โครงการ
เพื่อให้การสนับสนุนการ จํานวน
จัดสวัสดิการชุมชน
โครงการ 1
โครงการ
เพื่อให้ อปพร.มีศักยภาพ จํานวน
ประสิทธิภาพในการ
โครงการ 1
ป้องกันและบรรเทาสา โครงการ
ธารณภัย
เพื่อให้ประชาชนตระหนัก จํานวน
การมีวินัยจราจร ปฏิบัติ โครงการ 1
ตามกฎหมายเพื่อป้องกัน โครงการ
และลดอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน จํานวน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โครงการ 1
โครงการ

13
48. การพัฒนาด้านการ พลงตาเอี่ยมก้าวไกลสุข รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการองค์กร ใจประชายึดธรรมาภิ เอง
บาล
49. การพัฒนาด้านการ จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์
บริหารจัดการองค์กร และเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน
50. การพัฒนาด้านการ ปรับปรุงผังเมืองรวม
บริหารจัดการองค์กร และการวางผังชุมชน

รายได้จัดเก็บ
เอง

51. การพัฒนาด้านการ ฝึกอบรมเพิ่ม
บริหารจัดการองค์กร ประสิทธิภาพผู้บริหาร
ส.อบต. ผู้นําท้องถิ่น
และพนักงาน อบต.
52. การพัฒนาด้านการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
บริหารจัดการองค์กร

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

53. การพัฒนาด้านการ รณรงค์การจ่ายภาษีตรง รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการองค์กร เวลาเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น เอง

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการบริการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
390,400.00 เพื่อให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการบริการ

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
10,000.00 เพื่อเป็นการพัฒนาผัง
จํานวน
เมืองและการวางผังชุมชน โครงการ 1
โครงการ
300,000.00 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน จํานวน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ 1
โครงการ
5,000.00 เพื่อการจัดเก็บภาษีและ
รายได้อื่นๆ เป็นไปตาม
ประมาณการที่ตั้งไว้
25,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี

54. การพัฒนาด้านการ พัฒนาศักยภาพ
รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการองค์กร คณะกรรมการจัดซื้อ/ เอง
จัดจ้าง

10,000.00

รายได้จัดเก็บ
เอง

10,000.00

รายได้จัดเก็บ
เอง

20,000.00

57. การพัฒนาด้านการ Good Morning อบต. รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการองค์กร เปิดห้องเรียนอาเซียน เอง
ศึกษา

100,000.00

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000.00

รายได้จัดเก็บ
เอง

20,000.00

55. การพัฒนาด้านการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
บริหารจัดการองค์กร สารสนเทศและการ
สื่อสาร
56. การพัฒนาด้านการ ปฏิบัติธรรมนําความสุข
บริหารจัดการองค์กร ในการทํางาน

58. การพัฒนาด้านการ ศูนย์พระมหาชนกใน
บริหารจัดการองค์กร ท้องถิ่นชุมชนและสถาน
การศึกษา
59. การพัฒนาด้านการ ประชาธิปไตยในชุมชน
บริหารจัดการองค์กร

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
เพื่อให้คณะกรรมการฯมี จํานวน
ความรู้ในการจัดซื้อ/จัด โครงการ 1
จ้างและปฏิบัติหน้าที่ได้ โครงการ
อย่างไร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ จํานวน
ความสะดวกและเพื่องาน โครงการ 1
ประชาสัมพันธ์องค์กร โครงการ
เพื่อเสริมสร้างค่านิยม จํานวน
หลักขององค์กรในด้าน โครงการ 1
การส่งเสริมคุณธรรม
โครงการ
จริยธรรมของบุคลากร
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา จํานวน
ภาษาต่างประเทศเพื่อ โครงการ 1
รองรับการเตรียมความ โครงการ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
เพื่อสร้างสํานึกร่วมกันใน จํานวน
การธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก โครงการ 1
โครงการ
ของชาติ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ จํานวน
ประชาคมหมู่บ้าน
โครงการ 1
โครงการ
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60. การพัฒนาด้านการ บําบัดทุกข์บํารุงสุขแบบ รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการองค์กร ABC
เอง

61. การพัฒนาด้านการ ท้องถิ่นสามัคคี คืนคนดี รายได้จัดเก็บ
บริหารจัดการองค์กร สู่สงั คม
เอง

62. การพัฒนาด้านการ อุดหนุนศูนย์ต่อสู้
บริหารจัดการองค์กร เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดระยอง
63. การพัฒนาด้านการ ท้องถิ่นอุ่นใจช่วยเหลือ
บริหารจัดการองค์กร ฉับไว
64. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
65. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
66. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
67. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
68. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
69. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
70. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

71. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง

อุดหนุนกองทุนระบบ รายได้จัดเก็บ
หลักประกันสุขภาพ เอง
ตําบลพลงตาเอี่ยม
ยับยั้งชั่งใจห่างไกลเอดส์ รายได้จดั เก็บ
เอง
อุ่นไอรักอ้อมอกแม่สู่ลูก
เพื่อสายใยรักแห่ง
ครอบครัว
อุดหนุน ศสมช.
สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
ท้องถิ่นปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออกและโรค
พิษสุนัขบ้า
พลงตาเอี่ยมเสริมสร้าง
สุขภาพดีสีขาว
ค่ายพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อการดูแล
ตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรค
เรื้อรังความดันโลหิตสูง
ตรวจคัดกรองความ
เสี่ยงโรคเรื้อรังด้าน
สุขภาพเชิงรุกโดยภาคี
เครือข่ายด้านสุขภาพ

รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง
รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

30,000.00 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นที่
50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความรัก
สามัคคีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด
50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
20,000.00 ส่งเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
70,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงปราศจาก
โรคภัย
10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงปราศจาก
โรคภัย
30,000.00 เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์และ
หลังคลอดเลี้ยงดูบุตรด้วย
นมแม่อย่างเดียว
105,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย
50,000.00 เพื่อป้องกันกันการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกและ
โรคพิษสุนัขบ้า
20,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้อง
50,000.00 เพื่อให้ผู้ป่วยฯได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
ถูกต้องและเหมาะสม

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ

50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ จํานวน
อนามัยที่ดีและลดอัตรา โครงการ 1
การเกิดโรคเพิ่มขึ้น
โครงการ
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72. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

กีฬาท้องถิ่นท้องที่
สัมพันธ์ครั้งที่ 2

รายได้จัดเก็บ
เอง

73. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข
หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรและ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว

รายได้จัดเก็บ
เอง

74. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
75. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รายได้จัดเก็บ
เอง

ครัวเรือนน่าอยู่จัดการ รายได้จัดเก็บ
ขยะเพื่อลดมลภาวะ เอง
สิ่งแวดล้อม

100,000.00 เพื่อให้บุคลากรตําบลพลง
ตาเอี่ยม ได้มีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงห่างไกลยา
เสพติดและสร้างความ
สามัคคีในอําเภอวังจันทร์
20,000.00 เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความอุดม
สมบูรณ์
20,000.00 เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความอุดม
สมบูรณ์
600,000.00 เพื่อให้ครัวเรือนมีการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธีมี
ส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ร่วมกัน

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ

จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ
จํานวน
โครงการ 1
โครงการ

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.พลงตาเอี่ยม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 57 โครงการ จํานวนเงิน 6,413,712 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 57
โครงการ จํานวนเงิน 6,409,712 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
การการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม
การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

การก่อหนี้
โครงการ
ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

2

209,800.00

2

209,800.00

2
24
6
11
9
3
57

401,465.00
4,338,947.13
225,000.00
503,200.00
474,800.00
260,500.00
6,413,712.13

2
24
6
11
9
3
57

401,465.00
4,338,947.13
225,000.00
499,200.00
474,800.00
260,500.00
6,409,712.13
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิ บประมาณอบต.พลงตาเอี่ยม ที่มีการก่อหนีผ้ ูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
3. การการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และส่งเสริม
อาชีพ

โครงการ
บูรณะซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ

พัฒนาและ
ซ่อมแซมระบบ
ประปาก่อสร้างหอ
ประปาขยายเขต
ประปาหมู่ 1-7
ส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตร

แหล่งที่
มา
งบตาม
งบประมา ข้อบัญญัติ
ณ
รายได้
100,000.00
จัดเก็บเอง

วงเงินตาม
สัญญา

วันที่เซ็น
คู่สัญญา
สัญญา

93,300.00 16/2557 08/04/
2557

30

รายได้
151,500.00 116,500.00 1043/57 24/09/
จัดเก็บเอง
2557

7

รายได้
จัดเก็บเอง

5

20,000.00

340.00 62/2557 26/03/
2557

28/03/
2557
90,000.00 85/2557 19/05/
2557
1,125.00 63/2557

4. การการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และส่งเสริม
อาชีพ

ระยะ
เวลาการ
ดําเนินงาน

เทศกาลถนนผลไม้ รายได้
400,000.00
พลงตาเอี่ยม-วัง จัดเก็บเอง
จันทร์

70,000.00 86/2557
55,000.00 88/2557
95,000.00 89/2557
143/255
7
8,000.00 137/57

90,000.00
5. การพัฒนาด้าน จัดกิจกรรมวันแม่ รายได้
จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา แห่งชาติ
สังคม และ
วัฒนธรรม

35,000.00

19/05/
2557
19/05/
2557
30/05/
2557
11/05/
2557
01/08/
2557

08/08/
2557
08/08/
4,000.00 147/57
2557
08/08/
2,500.00 148/57
2557
1,500.00 146/57

5
5

5
5
9
5
5

5
5
5
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08/08/
2557
08/08/
10,500.00 150/57
2557
5,500.00 58/2557 24/03/
2557
3,500.00 149/57

6. การพัฒนาด้าน บัณฑิตน้อย
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได้
จัดเก็บเอง

35,000.00

3,500.00 59/2557
10,000.00 60/2557
3,000.00 41/2557
13,000.00 61/2557
7. การพัฒนาด้าน จัดหาอาหาร
การศึกษา ศาสนา กลางวัน(งบถ่าย
สังคม และ
โอน,อบต.)
วัฒนธรรม

784,000.00 180,000.00 286/57
รายได้
จัดเก็บเอง

26/03/
2557
26/03/
2557
24/03/
2557
26/03/
2557
27/01/
2557

11/09/
2557
27/01/
300,000.00 285/57
2557
11/09/
204,000.00 953/57
2557
1,036,000.0 518,000.00 102/57 25/11/
รายได้
0
2556
จัดเก็บเอง
100,000.00 954/57

8. การพัฒนาด้าน จัดหาอาหาร
การศึกษา ศาสนา กลางวัน(งบถ่าย
สังคม และ
โอน)
วัฒนธรรม

05/06/
2557
รายได้
596,000.00 298,000.00 103/57 25/11/
จัดเก็บเอง
2556
518,000.00 654/57

9. การพัฒนาด้าน จัดหาอาหาร
การศึกษา ศาสนา กลางวัน
สังคม และ
วัฒนธรรม

15/05/
2557
2,500.00 32/2557 06/01/
2557

298,000.00 583/57
10 การพัฒนาด้าน จัดกิจกรรมวันเด็ก รายได้
จัดเก็บเอง
. การศึกษา ศาสนา แห่งชาติ
สังคม และ
วัฒนธรรม

60,000.00

5
5
5

5
5
3
5
5

5
5
5
5

5
5

5
5
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40,000.00 33/2557
5,000.00 35/2557
2,500.00 37/2557
4,000.00 34/2557
6,000.00 36/2557
11 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม
12 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

จัดหาอาหารเสริม รายได้
1,016,960.0 1,016,947.1 1016/57
(นม)(งบถ่ายโอน จัดเก็บเอง
0
3
,อบต.)
บรรพชาสามเณร รายได้
ภาคฤดูร้อน
จัดเก็บเอง

20,000.00

06/01/
2557
09/01/
2557
09/01/
2557
09/01/
2557
09/01/
2557
01/12/
2556

1,000.00 66/2557 03/04/
2557

03/04/
2557
03/04/
5,000.00 68/2557
2557
03/04/
11,000.00 69/2557
2557
72,900.00 16/2557 28/11/
2556
3,000.00 67/2557

13 การพัฒนาด้าน จัดกิจกรรมรัฐพิธี/ รายได้
200,000.00
. การศึกษา ศาสนา วันสําคัญทาง
จัดเก็บเอง
สังคม และ
ศาสนา
วัฒนธรรม

7,000.00 17/2557
8,000.00 18/2557
7,100.00 19/2557
70,000.00 20/2557
35,000.00 21/2557
14 การพัฒนาด้าน งานประเพณีและ รายได้
200,000.00
จัดเก็บเอง
. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สังคม และ
วัฒนธรรม

8,000.00 3/2556

25/11/
2556
28/11/
2556
29/11/
2556
02/12/
2556
02/12/
2556
08/11/
2556

5
5
5
5
5
130

5

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
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12,000.00 4/2556
29,000.00 5/2556
45,000.00 6/2556
50,000.00 7/2556
17,700.00 8/2556
9,500.00 9/2556
28,800.00 ฎ7/2557
15 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม
16 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ปลูกผักสมุนไพร รายได้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเก็บเอง

10,000.00

เด็กน้อยเรียนรู้สู่
โลกกว้าง

50,000.00

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 166/57

11/11/
2556
11/11/
2556
13/11/
2556
13/11/
2556
13/11/
2556
15/11/
2556
12/11/
2556
22/08/
2557

600.00 168/57 25/08/
2557

26/08/
2557
26/08/
6,900.00 171/57
2557
26/08/
8,000.00 172/57
2557
45,000.00 846/57 06/08/
2557
1,500.00 170/57

17 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม
18 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม
19 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม
20 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา

ปรัปบรุงศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน
อุดหนุนร.ร.บ้าน
คลองบางบ่อ
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย(รํา
ไทย)อุดหนุนร.ร.
บ้านคลองบางบ่อ
ปลูกผักปลอดดิน
อุดหนุนร.ร.บ้าน
คลองบางบ่อ
ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์

5
5
5
5
5
5
5
5

7

7
7
5

รายได้
จัดเก็บเอง

45,000.00

5

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00

30,000.00 846/57 06/08/
2557

5

รายได้
จัดเก็บเอง

28,000.00

28,000.00 846/57 06/08/
2557

5

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00 916/57 27/08/
2557

5
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สังคม และ
วัฒนธรรม
21 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม
22 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม
23 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนร.ร.บ้าน
พลงตาเอี่ยม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ดนตรีไทย)อุด
หนุนร.ร.บ้านพลง
ตาเอี่ยม
หนังสือสื่อ
สร้างสรรค์ก้าวทัน
อาเซียน

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00 724/57 25/06/
2557

5

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00 916/57 27/08/
2557

5

อุดหนุนที่ทําการ รายได้
ปกครองอําเภอวัง จัดเก็บเอง
จันทร์ตามโครงการ
63ล้านใจปกป้อง
สถาบันและจัดงาน
รัฐพิธี

10,000.00

10,000.00 845/57 06/08/
2557

5

24 การพัฒนาด้าน
. การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00 181/57 18/12/
2556

5

25
.

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00

10,000.00 913/57 27/08/
2557

5

รายได้
จัดเก็บเอง

3,000.00

3,000.00 664/57 10/06/
2557

5

รายได้
จัดเก็บเอง

3,000.00

3,000.00 467/57 27/03/
2557

5

รายได้
จัดเก็บเอง

5,000.00

5,000.00 ฏ723/57 25/06/
2557

3

60,000.00

60,000.00 929/57 15/10/
2556

365

26
.

27
.

28
.

29
.

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอวัง
จันทร์ตามโครงการ
งานประเพณี
ท้องถิ่น
การพัฒนาด้าน วัฒนธรรมไทย
การศึกษา ศาสนา สายใยชุมชน
อุดหนุนวัฒนธรรม
สังคม และ
จังหวัดระยอง
วัฒนธรรม
การพัฒนาด้าน วันสุนทรภู่อุดหนุน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด
สังคม และ
ระยอง
วัฒนธรรม
การพัฒนาด้าน จัดส่งการแสดงทาง
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สังคม และ
งานวันอนุรักษ์
วัฒนธรรม
มรดกไทยอุดหนุน
วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง
การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้
การศึกษา ศาสนา เอกลักษณ์ของไทย
สังคม และ
ภาษาไทยภาษาถิ่น
วัฒนธรรม
อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดระยอง
การพัฒนาสังคม สงเคราะห์เบี้ยยัง
ครอบครัวเข้มแข็ง ชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป,

21
รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
30 การพัฒนาสังคม สายใยรัก
. ครอบครัวเข้มแข็ง ครอบครัวสัมพันธ์ จัดเก็บเอง
เพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข ร่วมสร้างสรรค์
ความอบอุ่น

20,000.00

10,500.00 153/57 15/08/
2557

15/08/
2557
18/08/
4,000.00 156/57
2557
5,500.00 186/57 12/09/
2557
5,500.00 154/57

31 การพัฒนาสังคม พลังสตรีพลัง
รายได้
. ครอบครัวเข้มแข็ง พัฒนาท้องถิ่นสตรี จัดเก็บเอง
เพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข ไทยหัวใจแกร่ง

30,000.00

3,500.00 187/57
2,400.00 94/2557
188/255
7
ฏ
3,600.00
1030/57
8,000.00 118/57

15,000.00

32 การพัฒนาสังคม ภูมิปัญญาผู้สูงวัย รายได้
จัดเก็บเอง
. ครอบครัวเข้มแข็ง ถักทอใจให้
เพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข ลูกหลาน

20,000.00

12/09/
2557
10/09/
2557
12/09/
2557
22/09/
2557
15/07/
2557

15/07/
2557
5,000.00 71/2557 11/04/
2557

12,000.00 119/57
33 การพัฒนาสังคม ผู้สูงวัยคือหลักชัย รายได้
. ครอบครัวเข้มแข็ง ของครอบครัว
จัดเก็บเอง
เพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข

50,000.00

5,000.00 72/2557
5,000.00 73/2557
23,000.00 74/2557
12,000.00 65/2557
34 การพัฒนาสังคม อุดหนุนกองทุน
. ครอบครัวเข้มแข็ง สวัสดิการชุมชน
เพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข
35 การพัฒนาด้าน พัฒนาศักยภาพ

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้

45,000.00

200,000.00

45,000.00 461/57

11/04/
2557
11/04/
2557
11/04/
2557
03/04/
2557
27/03/
2557

3,800.00 109/57 27/11/

5

5
7
5

5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5
5

5

22
.

การบริหารจัดการ ศูนย์ อปพร. อบต. จัดเก็บเอง
องค์กร
พลงตาเอี่ยม

2556
4,800.00 182/57
4,000.00 25/2557
6,000.00

228/255
7

93,100.00 107/57
36 การพัฒนาด้าน ปฏิบัติ ตามกฎลด รายได้
. การบริหารจัดการ อุบัตเิ หตุ
จัดเก็บเอง
องค์กร

20,000.00

1,100.00 46/2557

18/12/
2556
18/12/
2556
08/01/
2557
24/09/
2557
12/02/
2557

12/02/
2557
12/02/
8,400.00 355/57
2557
17,500.00 52/2557 05/03/
2557

10,500.00 47/2557

37 การพัฒนาด้าน เสริมสร้าง
. การบริหารจัดการ ประชาคมเข้มแข็ง
องค์กร
ตามโครงการ อบต.
พบประชาชน
38 การพัฒนาด้าน พลงตาเอี่ยมก้าว
. การบริหารจัดการ ไกลสุขใจประชายึด
ธรรมาภิบาล
องค์กร
39 การพัฒนาด้าน จัดหาครุภัณฑ์
. การบริหารจัดการ อุปกรณ์และ
องค์กร
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน
40 การพัฒนาด้าน ฝึกอบรมเพิ่ม
. การบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ
องค์กร
ผู้บริหาร ส.อบต.
ผู้นําท้องถิ่น และ
พนักงาน อบต.

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00

5
5
5
5

5
5
5

รายได้
100,000.00
จัดเก็บเอง

71,100.00 380/57 28/02/
2557

5

รายได้
390,400.00
จัดเก็บเอง

49,900.00 38/2557 24/03/
2557

3

รายได้
300,000.00
จัดเก็บเอง

28,000.00 167/57 25/08/
2557

7

01/09/
2557
01/09/
72,000.00 175/57
2557
01/09/
12,000.00 176/57
2557
1,500.00 73/2557 04/04/
2557
45,000.00 174/57

41 การพัฒนาด้าน จัดเก็บภาษี
. การบริหารจัดการ เคลือ่ นที่
องค์กร

5

รายได้
จัดเก็บเอง

5,000.00

7
7
7
5
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42 การพัฒนาด้าน ปฏิบัติธรรมนํา
. การบริหารจัดการ ความสุขในการ
ทํางาน
องค์กร

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00

1,500.00 184/57 12/09/
2557
12/09/
2557
1,500.00 123/57 21/07/
2557
6,000.00 185/57

43 การพัฒนาด้าน Good Morning รายได้
100,000.00
. การบริหารจัดการ อบต.เปิดห้องเรียน จัดเก็บเอง
องค์กร
อาเซียนศึกษา

21/07/
2557
21/07/
1,750.00 125/57
2557
21/07/
5,000.00 126/57
2557
19,000.00 13/2557 26/11/
2556
1,750.00 124/57

44 การพัฒนาด้าน ศูนย์พระมหาชนก รายได้
. การบริหารจัดการ ในท้องถิ่นชุมชน จัดเก็บเอง
องค์กร
และสถาน
การศึกษา

30,000.00

26/11/
2556
26/11/
8,000.00 15/2557
2556
3,000.00 14/2557

4 การพัฒนาด้าน
5. การบริหารจัดการ
องค์กร
46 การพัฒนาด้าน
. สาธารณสุข

47
.
48
.

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

5

5
5

5
5
60
5

5
5

ท้องถิ่นสามัคคี
คืนคนดีสู่สังคม

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00

27,000.00 179/57 09/09/
2557

7

อุดหนุนกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพ ตําบลพลง
ตาเอี่ยม
ยับยั้งชั่งใจห่างไกล
เอดส์
อุ่นไอรักอ้อมอกแม่
สู่ลูกเพื่อสายใยรัก
แห่งครอบครัว

รายได้
จัดเก็บเอง

70,000.00

70,000.00 378/57 28/02/
2557

5

รายได้
จัดเก็บเอง
รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00

7,000.00 96/2557 19/06/
2557
15,000.00 157/57 18/08/
2557

5

30,000.00

18/08/
2557
18/08/
1,200.00 159/57
2557
18/08/
6,000.00 160/57
2557
1,200.00 158/57

5

5
5
5

24
18/08/
2557
รายได้
105,000.00 105,000.00 584/57 15/05/
จัดเก็บเอง
2557
3,000.00 161/57

49 การพัฒนาด้าน
. สาธารณสุข

50 การพัฒนาด้าน
. สาธารณสุข

51 การพัฒนาด้าน
. สาธารณสุข

อุดหนุนศสมช.
สนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน
ท้องถิ่นปลอดภัย
จากโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคพิษสุนัขบ้า
พลงตาเอี่ยม
เสริมสร้างสุขภาพดี
สีขาว

50,000.00

50,000.00 352/57 19/02/
2557

5

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00

1,000.00 162/57 21/08/
2557

5

22/08/
2557

22/08/
2557
22/08/
10,000.00 165/57
2557
50,000.00 809/57 24/07/
2557
1,000.00 164/57

53 การพัฒนาด้าน
. สาธารณสุข

54 การพัฒนาด้าน
. สาธารณสุข

ค่ายพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
โรคเรื้อรังความดัน
โลหิตสูง
ตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงโรค
เรื้อรังด้านสุขภาพ
เชิงรุกโดยภาคี
เครือข่ายด้าน
สุขภาพ
กีฬาท้องถิ่นท้องที่
สัมพันธ์ครั้งที่ 2

5

รายได้
จัดเก็บเอง

4,400.00 163/57

52 การพัฒนาด้าน
. สาธารณสุข

5

5

5
5

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00 809/57 24/07/
2557

5

รายได้
100,000.00
จัดเก็บเอง

18,350.00 27/2557 20/12/
2556
20/12/
2,000.00 28/2557
2556
23/12/
20,000.00 29/2557
2556
23/12/
56,250.00 30/2557
2556
02/12/
3,400.00 10/2557
2556

5

5

5
5
5
5

25
รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00 69/2557 10/07/
2557

3

56 การพัฒนาด้าน ท้องถิ่นไทยร่วมใจ รายได้
. ทรัพยากรธรรมช ภักดิ์รักษ์พื้นที่สี จัดเก็บเอง
เขียว
าติและ
สิ่งแวดล้อม

20,000.00

1,500.00 114/57 10/07/
2557

5

55 การพัฒนาด้าน
. ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมปรับปรุง
แก้ไขหรือฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรและ
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม

10/07/
2557
10/07/
10,000.00 116/57
2557
57 การพัฒนาด้าน ครัวเรือนน่าอยู่ รายได้
600,000.00 220,500.00 995/57 01/10/
. ทรัพยากรธรรมช จัดการขยะเพื่อลด จัดเก็บเอง
2556
มลภาวะ
าติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
8,500.00 115/57

5
5
365

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2557

ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
2.การการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม
อาชีพ
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา สังคม
และวัฒนธรรม
4.การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อ
ชีวิตอยู่ดีมีสุข
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนการ
อนุมัติ
ดําเนินการ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
งบประมาณ
ทั้งหมด
จํานว
จํานว
จํานว
จํานว
จํานว
น งบประม น งบประม น งบประม น งบประม น งบประม
โครงก าณ โครงก าณ โครงก าณ โครงก าณ โครงก าณ
าร
าร
าร
าร
าร
12.0 31.45 3.0

0.30 2.0

0.21 2.0

0.21 2.0

0.21

5.0

0.59 4.0

0.47 2.0

0.40 2.0

0.40 2.0

0.40

33.0

3.66 31.0

4.53 24.0

4.34 24.0

4.34 24.0

4.34

8.0

0.43 6.0

0.22 6.0

0.22 6.0

0.22 6.0

0.22

22.0
11.0

1.43 19.0
0.78 9.0

1.41 11.0
0.48 9.0

0.50 11.0
0.47 9.0

0.50 10.0
0.47 9.0

0.49
0.47

5.0

9.36 3.0

0.64 3.0

0.26 3.0

0.26 3.0

0.26
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ช. ผลการดําเนินงาน
อบต.พลงตาเอี่ยม ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2557 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญดังนี้
1. บูรณะซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
2. พัฒนาและซ่อมแซมระบบประปาก่อสร้างหอประปาขยายเขตประปาหมู่ 1-7
3. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
4. เทศกาลถนนผลไม้พลงตาเอี่ยม-วังจันทร์
5. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
6. บัณฑิตน้อย
7. จัดหาอาหารกลางวัน(งบถ่ายโอน,อบต.
8. จัดหาอาหารกลางวัน(งบถ่ายโอน)
9. จัดหาอาหารกลางวัน
10. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11. จัดหาอาหารเสริม(นม)(งบถ่ายโอน, อบต.)
12. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
13. จัดกิจกรรมรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนา
14. งานประเพณีและวัฒนธรรม
15. ปลูกผักสมุนไพรภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
16. เด็กน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
17. ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอุดหนุน ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ
18. อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย(รําไทย)อุดหนุน ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ
19. ปลูกผักปลอดดินอุดหนุน ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ
20. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์อุดหนุน ร.ร.บ้านพลงตาเอี่ยม
21. ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ดนตรีไทย)อุดหนุน ร.ร.บ้านพลงตาเอี่ยม
22. หนังสือสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันอาเซียน
23. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังจันทร์ตามโครงการ63ล้านใจปกป้องสถาบันและจัดงานรัฐพิธี
24. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังจันทร์ตามโครงการงานประเพณีท้องถิ่น
25. วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
26. วันสุนทรภู่อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
27. จัดส่งการแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรมงานวันอนุรักษ์มรดกไทยอุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
28. ส่งเสริมการเรียนรู้เอกลักษณ์ของไทย ภาษาไทยภาษาถิ่นอุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
29. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
30. สายใยรักครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์ความอบอุ่น
31. พลังสตรีพลังพัฒนาท้องถิ่นสตรีไทยหัวใจแกร่ง
32. ภูมิปัญญาผูส้ ูงวัยถักทอใจให้ลูกหลาน
33. ผู้สูงวัยคือหลักชัยของครอบครัว
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34. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
35. พัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร. อบต.พลงตาเอี่ยม
36. ปฏิบัติ ตามกฎลดอุบัติเหตุ
37. เสริมสร้างประชาคมเข้มแข็งตามโครงการ อบต.พบประชาชน
38. พลงตาเอี่ยมก้าวไกลสุขใจประชายึดธรรมาภิบาล
39. จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
40. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ส.อบต. ผู้นําท้องถิ่น และพนักงาน อบต.
41. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
42. ปฏิบัติธรรมนําความสุขในการทํางาน
43. Good Morning อบต.เปิดห้องเรียนอาเซียนศึกษา
44. ศูนย์พระมหาชนกในท้องถิ่นชุมชนและสถานการศึกษา
45. ท้องถิ่นสามัคคี คืนคนดีสู่สังคม
46. อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ตําบลพลงตาเอี่ยม
47. ยับยั้งชั่งใจห่างไกลเอดส์
48. อุ่นไอรักอ้อมอกแม่สลู่ ูกเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
49. อุดหนุน ศสมช.สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
50. ท้องถิ่นปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
51. พลงตาเอี่ยมเสริมสร้างสุขภาพดีสีขาว
52. ค่ายพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังความดัน
โลหิตสูง
53. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังด้านสุขภาพเชิงรุกโดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
54. กีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ครั้งที่ 2
55. ส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
56. ท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
57. ครัวเรือนน่าอยู่จัดการขยะเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม
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โครงการทีด่ าํ เนินงานโดยหน่วยงานอื่น เงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสม ตามแผนสามปี 2557
ข้อบัญญัติ
1.โครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ อบต.พลงตาเอี่ยม งบประมาณ 46,000.-บาท
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าลานกีฬาหมู่ 3 บ้านพลงตาเอี่ยม พร้อมติดตั้งไฟฟ้า งบประมาณ 75,900.-บาท
3.โครงการก่อสร้างแท่พระภูมิ และเจ้าที่อย่างละ 1 หลัง งบประมาณ 74,700.-บาท
รวมข้อบัญญัติ 196,600.- บาท
จ่ายขาดเงินสะสม
1.โครงการโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ําดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 งบประมาณ 20,934.52บาท
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าโรงสูบน้ําดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 งบประมาณ 64,500.-บาท
3.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําประปาหมู่ 7 งบประมาณ 91,400.-บาท
4.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในหมู่ 1 บ้านเขาตลาด
งบประมาณ 53,000.-บาท
5.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในหมู่ 4 บ้านคลองบางบ่อ
งบประมาณ 181,000.-บาท
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์-เขาหวาย หมู่ 6 บ้านคลองอ่าง งบประมาณ
148,000.-บาท
7.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาตลาด-เขาฮ่องกง หมู่ 1 บ้านเขาตลาด
งบประมาณ 90,373.83บาท
8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าโรงสูบน้ําหมู่ 3 บ้านพลงตาเอี่ยม งบประมาณ 65,887.-บาท
9.โครงการติดตั้งโรงสูบน้ําดิบพร้อมระบบสูบน้ําดิบประปา หมู่ 3 บ้านพลงตาเอี่ยม งบประมาณ
75,700.-บาท
10.โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ 5 บ้านหนองเขิน งบประมาณ 149,900
รวมจ่ายขาดเงินสะสม 940,695.35.-บาท
*งบกลาง
1.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ําถนนสาย
ศรีโสภณ – วังโพรง หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางบ่อ งบประมาณ 155,800.-บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสหกรณ์ – คลองไผ่ หมู่ 2 บ้านสํานักตาเสือ
งบประมาณ 117,500.-บาท
3. โครงการจ้างเหมาทําราวเหล็ก ขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 10 เมตร หมู่ 5,2 งบประมาณ 30,400.บาท
4.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 1.00 * 1.00 เมตร จํานวน
10 ท่อน ถนนสายเจริญสมบัติ หมู่ 3 บ้านพลงตาเอี่ยม งบประมาณ 154,000.- บาท
รวมงบกลาง 457,700.-บาท
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*เงินอุดหนุนและการประสานงบประมาณ
1. โครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ 3 บ้านพลงตาเอี่ยม งบประมาณ 1,987,000.-บาท (งบกรมส่งเสริมฯ)
2. โครงการสร้างซ่อมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตลาด-หนองกันเกรา หมู่ 6 บ้านคลองอ่าง
งบประมาณ 2,380,000.-บาท (งบกรมส่งเสริมฯ)
3. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในชุมชน งบประมาณ 975,900.-บาท
(งบกรมส่งเสริมฯ)
รวมหน่วยงานอื่นสนับสนุนงบประมาณด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน 5,342,900.-บาท
ส่วนที่ ๒ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
ปัญหาและอุปสรรในการปฏิบตั งิ าน
๑. งบประมาณมีน้อยและจํากัด แต่โครงการในแผนพัฒนาสามปีมีจํานวนมาก
๒. การติดตามประเมินผลแผนไม่สามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ได้กับแผนพัฒนาสามปี
เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีมีจํานวนโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจํานวนมาก แต่งบประมาณ
ของ อบต. ที่มีอยู่จริงมีน้อย จึงทําให้ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประสบผลสําเร็จได้น้อย
๓. การประเมินผลแผน เป็นการประเมินในเชิงปริมาณ ไม่ใช่ในเชิงคุณภาพ ทําให้ไม่สามารถ ระบุถงึ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจได้อย่างชัดเจน
๔. ชื่อโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณกับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกันกับชื่อโครงการในข้อบัญญัติ
งบประมาณ ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกัน ทําให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
5. การตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีบางครั้งกําหนดในภาพรวมและกว้าง เมื่อจัดทําเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณ ทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งแยกโครงการเพื่อจัดเข้าในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่
ชัดเจนเท่าที่ควร
6. การบันทึกข้อมูลในระบบของกรมส่งเสริมฯ ยังไม่ครบถ้วนในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เท่านั้น
7. ข้อเท็จจริงโครงการที่ดําเนินการโดยหน่วยงานอื่น และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือเข้ามา
ดําเนินโครงการไม่มีการบันทึกในระบบฯ
ข้อเสนอแนะ
๑. การตั้งงบประมาณ ชื่อโครงการควรเป็นชื่อเดียวกันกับที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี
๒. การจัดทําแผนพัฒนา ควรทีจ่ ะเป็นโครงการที่คาดว่าจะมีงบประมาณในการดําเนินงานและสามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่มีศักยภาพได้ ไม่ควรนําทุกโครงการเข้ามาไว้ใน
แผนพัฒนาทั้งหมด
*************************************

