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คํานํา

คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา ได ้ติด ตามประเมิน ผลแผนพั ฒ นา
องค์การบริหารสว่ นตําบลพลงตาเอีย
" ม และจั ดทํ ารายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา
องค์การบริหารสว่ นตําบลพลงตาเอีย
" ม ประจํ าปี 2560 (ครัง+ ที" 2 เมษายน– กันยายน 2560)
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ซงึ" มีความมุ่งหมายเพื"อประเมินประสท
สว่ นตําบลพลงตาเอีย
" ม ในรอบปี งบประมาณ 2560 โดยการตรวจสอบจากระบบเพือ
" การวางแผน
และประเมินผลการใชจ่้ ายงบประมาณ กรมสง่ เสริมการปกครองท ้องถิน
" E-PLAN
คณะกรรมการติด ตามประเมิน ผลแผนพั ฒ นาหวั ง เป็ นอย่า งยิง" ว่า ผลการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่ นตําบลพลงตาเอีย
" ม จะเป็ นเสมือนกระจกเงาทีส
" ะท ้อน
ผลการดํ าเนินงานขององค์ก ารบริห ารส ว่ นตํ า บลพลงตาเอี"ย มในรอบปี ให ้กั บ คณะผู ้บริห ารและ
ข ้าราชการผู ้ปฏิบัตงิ านขององค์การบริหารสว่ นตําบลพลงตาเอีย
" ม ได ้เห็นผลการดําเนินงานและ
้
นํ าปั ญหาข ้อบกพร่องของการดําเนินงานและนํ าไปเป็ นข ้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง ปรับใชและ
ิ ธิภ าพ ประส ท
ิ ธิผ ลในการดํ า เนิน งานโครงการพั ฒ นาต่า งๆ ให ้เกิด
แก ้ไขเพื"อ ให ้เกิด ประส ท
ประโยชน์สงู สุดกับประชาชนชาวตําบลพลงตาเอีย
" ม ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพ ัฒนา
ตุลาคม 2560
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สว่ นที& 1
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพ ัฒนา
องค์การบริหารสว่ นตําบลพลงตาเอีย
& ม ประจําปี งบประมาณ 2560
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอีย
" ม
ได ้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย
" ม
่ ารปฏิบต
ตามแนวทางคูม
่ อ
ื การ ติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน ไปสูก
ั ข
ิ ององค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
"
โดยคณะกรรมการได ้มีการประชุมพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ
2560 (ครัง+ ที" 1 ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560)
คณะกรรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย
" ม ขอสรุป รายงานผล ซึง" ได ้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560- 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย
" ม ประจําปี งบประมาณ 2560
(ครัง+ ที" 1 ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560)
ดังนี+
1. การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอีย
" ม มีการดําเนินการเป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทําแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
" พ.ศ.2548
2. มีการนํ านโยบายการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทีป
" ระกาศใช ้ไป
ดําเนินการครบทัง+ 7 ด ้าน มีความสอดคล ้องสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง กรอบยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
" ในจังหวัดระยอง และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอีย
" ม ในทุกด ้าน
3. ผลการดําเนินการตามระเบียบประจําปี 2560 (ครัง+ ที" 1 ตุลาคม 2559 – เมษายน
2560)
สรุปได ้ดังนี+
- จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาประจําปี 2560 จํานวน 136 โครงการ
- จํานวนโครงการทีจ
" ัดทําเป็ นข ้อบัญญัต ิ ปี 2560 จํานวน 101 โครงการ
- จํานวนโครง การทีด
" ําเนินการจริงตามข ้อบัญญัต ิ จํานวน
30 โครงการ
ครัง+ ที" 1 ตุลาคม 2559 – เมษายน 2560
- คิดเป็นร้อยละ 22.05 ของโครงการในแผนปี 2560 (หมายเหตุ ไม่รวม
กับทีห
" น่วยงานอืน
" ๆ อุดหนุนงบประมาณให ้กับ อบต.พลงตาเอีย
" ม)
4.ผลการดําเนินการตามระเบียบประจําปี 2560 (ครัง+ ที" 2 เมษายน - กันยายน 2560)
สรุปได ้ดังนี+
- จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาประจําปี 2560 จํานวน 136 โครงการ
- จํานวนโครงการทีจ
" ัดทําเป็ นข ้อบัญญัต ิ ปี 2560 จํานวน 101 โครงการ
- จํานวนโครง การทีด
" ําเนินการจริงตามข ้อบัญญัต ิ จํานวน
68 โครงการ
ครัง+ ที" 2 เมษายน – กันยายน 2560
- คิดเป็นร้อยละ 27.94 ของโครงการในแผนปี 2560 (หมายเหตุ ไม่รวม
กับทีห
" น่วยงานอืน
" ๆ อุดหนุนงบประมาณให ้กับ อบต.พลงตาเอีย
" ม)

สรุป ทงปี
ั9 งบประมาณ 2560 มีผลการดําเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 50 ของแผนพ ัฒนา
สามปี (2560 – 2562)
68 x 100
136

= 50
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สรุปแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพ ัฒนาระยะ 3 ปี (2560 - 2562)
ขององค์การบริหารสว่ นตําบลพลงตาเอีย
& ม
......................................

ั ัศน์การพ ัฒนาขององค์การบริหารสว่ นตําบลพลงตาเอีย
1. วิสยท
& ม

ี อย่างยง& ั ยืน”
“เป็นองค์การบริหารสว่ นตําบลทีส
& ง่ เสริม และพ ัฒนาอาชพ

2. พ ันธกิจ
1. รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ+ าทางเดินและทีส
" าธารณะ รวมทัง+ กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิง" ปฏิกล
ู
2. ให ้มีนํ+าเพือ
" การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
3. ให ้มีและบํารุงรักษาทางนํ+ าและทางบก
4. ให ้มีและบํารุงการไฟฟ้ าหรือแสงสว่างโดยวิธอ
ี น
ื"
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ป้ องกันโรคและระวังโรคติดต่อ
7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ตลอดจนความมัน
" คงปลอดภัยในชีวต
ิ และ
ิ
ทรัพย์สนของประชาชน
9. การสร ้างระบบบริหารจัดการทีด
" โี ดยให ้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาการ
ตรวจสอบ เพือ
" ให ้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการปกครอง

3. จุดมุง
่ หมายการพ ัฒนา
1. สิง" แวดล ้อมไม่เป็ นมลพิษ
2. ดําเนินการเพือ
" ให ้ประชาชนมีแหล่งนํ+ า,นํ+ าเพือ
" อุปโภค บริโภค และเพือ
" การเกษตร
การคมนาคมทัง+ ทางบกและทางนํ+ ามีความสะดวก รวดเร็ว
3. สร ้างและบูรณะสาธารณูปการและการไฟฟ้ าเพือ
" ความเป็ นอยูท
่ ด
ี" ข
ี องประชาชน
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั"วถึง รวมทัง+ ปลูกฝั ง และส่งเสริมให ้
ประชาชนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร ้างความตระหนักและอนุรักษ์ คณ
ุ ค่าวัฒนธรรม
5. ดําเนินการเพือ
" ให ้ประชาชนมีสข
ุ ภาพอนามัยดีถ ้วนหน ้า
6. ดําเนินการให ้ประชาชนมีรายได ้เพิม
" ขึน
+
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนือ
" ง
ิ ของประชาชน รวมทัง+ ป้ องกันและแก ้ไข
8. ดําเนินการเพือ
" ความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ปั ญหายาเสพติด
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่ ยกําก ับการจ ัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิน
แบบที& 1 แบบชว
& โดยตนเอง

ี9 จง : แบบที" 1 เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
คําชแ
ท ้องถิน
" โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครัง+ หลังจากทีอ
" งค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
" ได ้ประกาศใช ้
แผนยุทธศาสตร์แล ้ว

ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดําเนินงาน

ส่วนที& ๑ คณะกรรมการพ ัฒนาท้องถิน
&
1. มีการจัดตัง+ คณะกรรมการพัฒนาท ้องถิน
" เพือ
" จัดทําแผนพัฒนาท ้องถิน
"



2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท ้องถิน
" เพือ
" จัดทําแผนพัฒนาท ้องถิน
"



3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื"องสมํ"าเสมอ



4. มีการจัดตัง+ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท ้องถิน
"



5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท ้องถิน
"



6. มีคณะกรรมการพัฒนาท ้องถิน
" และประชาคมท ้องถิน
" พิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา



ส่วนที& 2 การจ ัดทําแผนการพ ัฒนาท้องถิน
&
7. มีการรวบรวมข ้อมูลและปั ญหาสําคัญของท ้องถิน
" มาจัดทําฐานข ้อมูล



8. มีการเปิ ดโอกาสให ้ประชาชนเข ้ามามีสว่ นร่วมในการจัดทําแผน



ั ยภาพของท ้องถิน
9. มีการวิเคราะห์ศก
" (SWOT) เพือ
" ประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท ้องถิน
"



ั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท ้องถิน
10. มีการกําหนดวิสย
" ทีส
" อดคล ้องกับ
ศักยภาพของท ้องถิน
"



ั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท ้องถิน
11. มีการกําหนดวิสย
" ทีส
" อดคล ้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด



12. มีการกําหนดจุดมุง่ หมายเพือ
" การพัฒนาทีย
" ั"งยืน
13. มีการกําหนดเป้ าหมายการพัฒนาท ้องถิน
"
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา





15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ทส
ี" อดคล ้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด



16. มีการอนุมัตแ
ิ ละประกาศใช ้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



17. มีการจัดทําบัญชีกลุม
่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์



18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์



19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่



ไม่มก
ี าร
ดําเนินงาน
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แบบที& 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
&

ี9 จง : แบบที" 2 เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
คําชแ
" ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
" ภายใต ้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการติดตามจากระบบ
เพือ
" การวางแผนและประเมินผลการใช ้จ่ายงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
" โดยมี
รายละเอียด ดังนี+
ด ้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
" พ.ศ. 2548
แก ้ไขเพิม
" เติม พ.ศ. 2559 ข ้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง" ได ้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู ้บริหารท ้องถิน
" เสนอต่อสภาท ้องถิน
" และคณะกรรมการพัฒนาท ้องถิน
" พร ้อมทัง+ ประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให ้ประชาชนในท ้องถิน
" ทราบในทีเ" ปิ ดเผยภายในสิบห ้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต ้องปิ ดประกาศไว ้เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน ้อยปี ละสองครัง+ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนัน
+ เพือ
" การปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
" พ.ศ. 2548 ข ้อ 30 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
" พ.ศ. 2548 แก ้ไขเพิม
" เติม พ.ศ. 2559 ข ้อ 13 (3)
อบต.พลงตาเอีย
" ม จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช ้จ่าย และผลการดําเนินงาน
รวมทัง+ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท ้องถิน
" ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพือ
" ให ้ประชาชน
ได ้มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.พลงตาเอีย
" ม ดังนี+
ั ัศน์ ของอบต.พลงตาเอีย
ก. วิสยท
" ม
"เป็ นองค์การบริหารส่วนตําบลทีส
" ง่ เสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยัง" ยืน"
ข. พ ันธกิจ ของอบต.พลงตาเอีย
" ม
1. พัฒนาโครงสร ้างพืน
+ ฐานเพือ
" เพิม
" ศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพืน
+ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุม
่ อาชีพ ให ้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชม
ุ ชนให ้มี
มาตรฐานบนพืน
+ ฐานเศรษฐกิจสร ้างสรรค์ เกษตรปลอดภัยและมีรายได ้ของสินค ้าเกษตรและจาก
สินค ้าเกษตรแปรรูปลดรายจ่ายเพิม
" รายได ้และขยายโอกาสให ้แก่ประชาชนและชุมชนโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน เพือ
" การพัฒนาทีย
" งั" ยืน
3. พัฒนาและส่งเสริมด ้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และส่งเสริม ประเพณีอน
ั ดีงามของ
ท ้องถิน
" สร ้างจิตสํานึกตระหนักและให ้ความสําคัญต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษั ตริย ์
4.ส่งเสริมและพัฒนา สังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว มีสวัสดิการทีด
" ี และคุณภาพชีวต
ิ ทีด
" ข
ี น
ึ+
5. เพิม
" ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบล มีระบบบริหารจัดการทีด
" ี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน
+ โดยให ้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการท ้องถิน
" มากขึน
+
มีการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีด
" ี
6. ป้ องกันภัยโรคติดต่อ ส่งเสริมให ้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
" ี ปราศจากโรคภัย
7. พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย
" วเชิงอนุรักษ์ และเชิงนิเวศน์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิง" แวดล ้อมทีด
" ี
และยัง" ยืน
ค. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา ของอบต.พลงตาเอีย
" ม ได ้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว ้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี+
9 ฐานและระบบสาธารณู ปโภค
1) การพ ัฒนาด้านโครงสร้างพืน
1. ก่อสร ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนนระหว่างหมูบ
่ ้าน ตําบล สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายนํ+ า
รางระบายนํ+ า
2. พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค แหล่งนํ+ าเพือ
" การเกษตร และเพือ
" การ
อุปโภค บริโภค
3. พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปการ อาคารสถานที"
่ เสริมอาชพ
ี
2) การพ ัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสง
1. ส่งเสริม และ พัฒนา แหล่งจําหน่ายสินค ้าทางการเกษตร สินค ้าชุมชน และ สินค ้าแปรรูป
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร ้างความเข ้มแข็งของกลุม
่ อาชีพในตําบล
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ั
ึ ษา ศาสนา สงคม
3) การพ ัฒนาด้านการศก
และว ัฒนธรรม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ทัง+ ในระบบและนอกระบบ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เด็กและ เยาวชน
3. ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธ ี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมป
ิ ั ญญา ท ้องถิน
"
ั
4) การพ ัฒนาสงคม
ครอบคร ัวเข้มแข็ง เพือ
& ชวี ต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานครอบครัว
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม
5) การพ ัฒนาด้านการบริหารจ ัดการองค์กร
1. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพือ
" เพิม
" ประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั ริ าชการ
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) การพ ัฒนาด้านสาธารณสุข
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด ้านสาธารณสุข
2. ส่งเสริมกิจกรรมด ้านการกีฬา
7) การพ ัฒนาด้านทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ& แวดล้อม
1. สนับสนุนส่งเสริมให ้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง" แวดล ้อม
2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย
" วเชิงอนุรักษ์ และเชิงนิเวศน์
ง. การวางแผน
อบต.พลงตาเอีย
" ม ได ้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)
ตามกระบวนการทีบ
" ญ
ั ญัตไิ ว ้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
" พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพือ
" รับฟั งปั ญหาและความต ้องการทีแ
" ท ้จริงของประชาชนในพืน
+ ที" ก่อนนํ ามาจัดทํา
โครงการเพือ
" พัฒนาพืน
+ ที" ทีบ
" รรจุไว ้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.พลงตาเอีย
" ม ได ้ประกาศใช ้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมือ
" วันที" 16 พฤษภาคม
2559 โดยได ้กําหนดโครงการทีจ
" ะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

2560
จํานวน

งบประมาณ

2561
จํานวน

2562

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

36

69,843,500.00

10

21,667,000.00

3

450,000.00

7

570,000.00

3

450,000.00

3

450,000.00

43

6,083,300.00

7

3,637,600.00

8

4,137,600.00

8

446,000.00

1

66,000.00

1

66,000.00

การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการองค์กร

27

1,893,000.00

6

650,000.00

5

640,000.00

การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

10

575,000.00

0

0

0

0

5

11,090,000.00

2

40,000.00

2

40,000.00

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
การพัฒนาสังคม
ครอบครัวเข ้มแข็ง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

การพัฒนาด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง" แวดล ้อม
รวม

136 90,500,800.00

29 26,510,600.00

22 5,783,600.00
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จ. การจ ัดทํางบประมาณ
ผู ้บริหารอบต.พลงตาเอีย
" ม ได ้ประกาศใช ้ข ้อบัญญัตงิ บประมาณ เมือ
" วันที" 28 กันยายน 2559
โดยมีโครงการทีบ
" รรจุอยูใ่ นข ้อบัญญัตงิ บประมาณ จํานวน 101 โครงการ งบประมาณ 13,168,380 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี+
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
+ ฐานและระบบสาธารณูปโภค

งบประมาณ
ตามข้อบ ัญญ ัติ

13

6,253,300.00

7

340,000.00

การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

40

3,342,500

การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข ้มแข็ง เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

6

278,000.00

การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการองค์กร

23

1,717,000.00

การพัฒนาด ้านสาธารณสุข

10

527,580.00

4

710,000.00

101

13,168,380.00

การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ

การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล ้อม
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบ ัญญ ัติงบประมาณ อบต.พลงตาเอีย
& ม มีด ังนี9

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่ง
ทีม
& างบ
ประมาณ

ก่อสร ้างถนนคอนกรีต เงินสะสม
เสริมเหล็ก สายคลอง
อ่าง-คลองจํากา หมู่
6

จํานวน
งบประมาณ

ว ัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน
และระบบ
สาธารณู ปโภค

2.

การพัฒนาด ้าน
ก่อสร ้างถนนคอนกรีต
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน สายมาบตอง - วัง
และระบบ
โพรง หมู่ 4
สาธารณู ปโภค

425,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนใน ถนนคอนกรีตเสริม
หมู่ 4 ได ้มีถนนใน เหล็ก ทีไ" ด ้มาตรฐาน
การคมนาคมอย่าง จํานวน 1,970 ม.
ปลอดภัย

3.

การพัฒนาด ้าน
ก่อสร ้างถนนคอนกรีต
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน เสริมเหล็กสายซอย
และระบบ
เพชรมาลัย หมู่ 3
สาธารณู ปโภค

1,923,400.00 เพือ
" ให ้ประชาชนใน ถนนคอนกรีตเสริม
หมู่ 3 ได ้มีถนนใน เหล็ก ทีไ" ด ้มาตรฐาน
การคมนาคมอย่าง จํานวน 1,000 ม.
ปลอดภัย

4.

การพัฒนาด ้าน
ปรับปรุงซ่อมสร ้าง
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน ถนนสายสหกรณ์และระบบ
คลองไผ่ หมู่ 2,7
สาธารณู ปโภค

5.

การพัฒนาด ้าน
ก่อสร ้างรางระบายนํ+ า เงินสะสม
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน ถนนสายเขาตลาด
และระบบ
ซอย 1 หมู่ 1
สาธารณู ปโภค

353,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนใน รางระบายนํ+ าทีไ" ด ้
หมู่ 1 ได ้มีถนนใน มาตรฐาน 230 ม.
การคมนาคมอย่าง
ปลอดภัย

6.

การพัฒนาด ้าน
ซ่อมแซมระบบประปา
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน
และระบบ
สาธารณู ปโภค

120,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนใน ระบบประปา 7 หมูไ่ ด ้
ตําบล มีนํ+าเพือ
" การ มาตรฐาน
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ

7.

การพัฒนาด ้าน

100,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน

ติดตัง+ ซ่อมแซมไฟฟ้ า

เงินสะสม

1,197,500.00 เพือ
" ให ้ประชาชนใน ถนนคอนกรีตฯ ทีไ" ด ้
หมู่ 6 ได ้มีถนนใน มาตรฐาน จํานวน
การคมนาคมอย่าง 530 ม.
ปลอดภัย

1,797,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนใน ถนนแอสฟั ลท์ฯ ทีไ" ด ้
หมู่ 2 หมู่ 7 ได ้มี
มาตรฐาน 3,000 ม.
ถนนในการคมนาคม
อย่างปลอดภัย

จํานวนหมูบ
่ ้านที"

9
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน สาธารณะริมทาง
และระบบ
สาธารณู ปโภค

ได ้รับความปลอดภัย ติดตัง+ ซ่อมแซมไฟฟ้ า
ในชีวต
ิ และ
7 หมู่
ิ การ
ทรัพย์สน
ประกอบอาชีพ

8.

การพัฒนาด ้าน
บ ้านท ้องถิน
" ไทยเทิด
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน ไท ้องค์ราชัน
และระบบ
สาธารณู ปโภค

50,000.00 เพือ
" ให ้ผู ้ด ้อยโอกาส จํานวนโครงการที"
ได ้รับการช่วยเหลือ จัดทํา 1 โครงการ
ซ่อมแซมทีพ
" ักอาศัย

9.

การพัฒนาด ้าน
ก่อสร ้างบอร์ด
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน ประชาสัมพันธ์ อบต.
และระบบ
สาธารณู ปโภค

65,000.00 เพือ
" การเผยแพร่
จํานวนโครงการที"
ประชาสัมพันธ์
จัดทํา 1 โครงการ
ข ้อมูลข่าวสารต่างๆ
ให ้ประชาชนทราบ

10.

การพัฒนาด ้าน
ติดตัง+ ป้ ายบอกทาง
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และระบบ
ทัง+ สองศูนย์
สาธารณู ปโภค

35,000.00 เพือ
" เป็ นการอํานวย
ความสะดวกให ้กับ
ประชาชน

11.

การพัฒนาด ้าน
ติดตัง+ เสาธงศูนย์
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน พัฒนาเด็กเล็ก
และระบบ
สาธารณู ปโภค

45,000.00 เพือ
" เป็ นการแสดง
จํานวนโครงการที"
ความรักชาติศาสนา จัดทํา 1 โครงการ
พระมหากษั ตริย ์

12.

การพัฒนาด ้าน
ติดตัง+ ป้ ายศูนย์พัฒนา
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน เด็กเล็ก
และระบบ
สาธารณู ปโภค

10,000.00 เพือ
" เป็ นการอํานวย
ความสะดวกให ้กับ
ประชาชน

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

13.

การพัฒนาด ้าน
ก่อสร ้างกันสาด
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน หลังคาศูนย์พัฒนา
และระบบ
เด็กเล็ก
สาธารณู ปโภค

132,400.00 เพือ
" เป็ นการอํานวย
ความสะดวกให ้กับ
ประชาชน

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

14.

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

เทศกาลถนนผลไม ้
อําเภอวังจันทร์

รายได ้
จัดเก็บเอง

15.

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

ฝึ กอบรมอาชีพ
สําหรับกลุม
่ อาชีพ
สตรีผู ้สูงอายุผู ้พิการ
ผู ้ด ้อยโอกาส

รายได ้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

16.

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

อุดหนุนกลุม
่ วิสาหกิจ รายได ้
หมูท
่ ี" 5
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
การรวมกลุม
่ อาชีพ
เพือ
" สร ้างงานสร ้าง
รายได ้

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

17.

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

อุดหนุนกลุม
่ วิสาหกิจ รายได ้
หมูท
่ ี" 6
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
การรวมกลุม
่ อาชีพ
เพือ
" สร ้างงานสร ้าง
รายได ้

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

18.

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

ฝึ กอบรมผูกผ ้าเพือ
"
รายได ้
พัฒนาสตรี อุดหนุน จัดเก็บเอง
กลุม
่ แม่บ ้านเขาตลาด
ร่วมใจหมูท
่ ี" 1

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
การรวมกลุม
่ อาชีพ
เพือ
" สร ้างงานสร ้าง
รายได ้

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

200,000.00 ให ้ประชาชนมี
จํานวนโครงการที"
รายได ้เพิม
" ขึน
+ มี
จัดทํา 1 โครงการ
แหล่งจําหน่าย
สินค ้าเป็ นทีร" ู ้จัก
ทัว" ไปของ
นักท่องเทีย
" วแก ้ไข
ปั ญหาราคาผลไม ้
ตกตํา" การมีสว่ นร่วม
ของประชาชน
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19.

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร อุดหนุน
กลุม
่ วิสาหกิจชุมชน
รวมใจพัฒนาอาชีพ
บ ้านคลองบางบ่อ
หมูท
่ ี" 4

รายได ้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
การรวมกลุม
่ อาชีพ
เพือ
" สร ้างงานสร ้าง
รายได ้

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

20.

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

ส่งเสริมสนั บสนุนศูนย์ รายได ้
ถ่ายทอด
จัดเก็บเอง
เทคโนโลยีการเกษต
ร

21.

การพัฒนาด ้าน
อบรมให ้ความรู ้แก่
การศึกษา ศาสนา ผู ้ปกครอง ศพด.
สังคม และ
อบต.พลงตาเอีย
" ม
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพือ
" สร ้างขวัญ
จํานวนโครงการที"
กําลังใจให ้เด็กก่อน จัดทํา 1 โครงการ
วัยเรียนบนพืน
+ ฐาน
ทางการเรียนรู ้

22.

การพัฒนาด ้าน
วันแม่แห่งชาติ
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" ให ้เด็กนักเรียน
และเยาวชนได ้
สํานึกถึง
ความสําคัญของ
พระคุณมารดา

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

23.

การพัฒนาด ้าน
วันเด็กแห่งชาติ
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

80,000.00 เพือ
" ให ้เด็กวัยเรียน
ในตําบลมีโอกาส
สร ้างพืน
+ ฐาน
ทางการเรียนรู ้

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

24.

การพัฒนาด ้าน
จัดหาอาหารกลางวัน รายได ้
การศึกษา ศาสนา
จัดเก็บเอง
สังคม และ
วัฒนธรรม

612,500.00 เพือ
" ให ้เด็กก่อนวัย จํานวนโครงการที"
เรียนและในวัยเรียน จัดทํา 1 โครงการ
มีภาวะโภชนาการที"
ดี

25.

การพัฒนาด ้าน
สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุน
การศึกษา ศาสนา กลางวัน (งบถ่ายโอน ทัว" ไป
สังคม และ
,อบต.)พลงตาเอีย
" ม
วัฒนธรรม

980,000.00 เพือ
" ให ้เด็กก่อนวัย จํานวนโครงการที"
เรียนและในวัยเรียน จัดทํา 1 โครงการ
มีภาวะโภชนาการที"
ดี

26.

การพัฒนาด ้าน
สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุน
การศึกษา ศาสนา กลางวัน (งบถ่ายโอน ทัว" ไป
สังคม และ
,อบต.) คลองบางบ่อ
วัฒนธรรม

492,000.00 เพือ
" ให ้เด็กก่อนวัย จํานวนโครงการที"
เรียนและในวัยเรียน จัดทํา 1 โครงการ
มีภาวะโภชนาการที"
ดี

27.

การพัฒนาด ้าน
สนับสนุนอาหารเสริม เงินอุดหนุน 1,517,6000.0 เพือ
" ให ้เด็กก่อนวัย จํานวนโครงการที"
การศึกษา ศาสนา (นม) (งบถ่ายโอน
ทัว" ไป
0 เรียนและในวัยเรียน จัดทํา 1 โครงการ
สังคม และ
,อบต.)
มีภาวะโภชนาการที"
วัฒนธรรม
ดี

28.

การพัฒนาด ้าน
กีฬาสร ้างเด็กไทยให ้ รายได ้
การศึกษา ศาสนา สามัคคีมน
ี ํ+ าใจ
จัดเก็บเอง
สังคม และ
วัฒนธรรม

20,000.00 เพือ
" ให ้เด็ก รู ้จักให ้ จํานวนโครงการที"
อภัย มีนํ+าใจนั กกีฬา จัดทํา 1 โครงการ
เพิม
" มากขึน
+

29.

การพัฒนาด ้าน
เด็กน ้อยเรียนรู ้สูโ่ ลก
การศึกษา ศาสนา กว ้าง
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้เด็กเล็ก
จํานวนโครงการที"
เรียนรู ้มีกจิ กรรมนอก จัดทํา 1 โครงการ
ห ้องเรียนเพิม
" ทักษะ
การเรียนรู ้

30.

การพัฒนาด ้าน
ละเล่นเด็กไทยและ รายได ้
การศึกษา ศาสนา ดนตรีไทยภูมป
ิ ั ญญา จัดเก็บเอง
สังคม และ
ไทยท ้องถิน
"
วัฒนธรรม

20,000.00 เพือ
" เป็ นการส่งเสริม จํานวนโครงการที"
การอนุรักษ์
จัดทํา 1 โครงการ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนได ้ จํานวนโครงการที"
มีความรู ้ด ้าน
จัดทํา 1 โครงการ
การเกษตรที
สามารถนํ าไปใช ้
ประโยชน์ได ้
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31.

การพัฒนาด ้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ
รายได ้
การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงหนู จัดเก็บเอง
สังคม และ
น ้อยออมทรัพย์นับทวี
วัฒนธรรม

5,000.00 เพือ
" ให ้เด็กรู ้จักการ
ประหยัดและเก็บ
ออม

32.

การพัฒนาด ้าน
ฝึ กซ ้อมแผนป้ องกัน
การศึกษา ศาสนา อัคคีภัยใสใจชีวห
ี นู
สังคม และ
น ้อย
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

5,000.00 ให ้เด็กเล็กเข ้าใจใน จํานวนโครงการที"
การป้ องกันภัยและ จัดทํา 1 โครงการ
ช่วยเหลือตัวเองใน
เบือ
+ งต ้น

33.

การพัฒนาด ้าน
ส่งเสริมวันสําคัญทาง รายได ้
การศึกษา ศาสนา พุทธศาสนาฯ
จัดเก็บเอง
สังคม และ
วัฒนธรรม

10,000.00 เพือ
" การสืบสาน
จํานวนโครงการที"
บํารุงพุทธศาสนา
จัดทํา 1 โครงการ
โดยการปลูกฝั งให ้
เด็กเล็กได ้มีสว่ นร่วม
ในทุกกิจกรรม

34.

การพัฒนาด ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษา ศาสนา น่าอยู่ด ้วยสองมือ
สังคม และ
น ้อย
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพือ
" ปลูกฝั งให ้เด็ก
เล็กมีความรักใน
สิง" แวดล ้อมทีด
" ี

35.

การพัฒนาด ้าน
พ่อแม่ลก
ู ปลูกผักรัก
การศึกษา ศาสนา สุขภาพ
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพือ
" ให ้ผู ้ปกครอง
จํานวนโครงการที"
และเด็กเล็กมี
จัดทํา 1 โครงการ
กิจกรรมทําร่วมกัน มี
ผักปลอดสาร
รับประทาน

36.

การพัฒนาด ้าน
หนูน ้อยรักการอ่าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพือ
" ปลูกฝั งการรัก
การอ่านให ้กับเด็ก
เล็ก

37.

การพัฒนาด ้าน
โครงการแก ้ไขปั ญหา รายได ้
การศึกษา ศาสนา สังคม
จัดเก็บเอง
สังคม และ
วัฒนธรรม

15,000.00 เพือ
" ให ้เด็ก เยาวชน จํานวนโครงการที"
นักเรียนใช ้เวลาว่าง จัดทํา 1 โครงการ
ให ้เกิดประโยชน์

38.

การพัฒนาด ้าน
สนามเด็กเล่นสร ้างชีว ี รายได ้
การศึกษา ศาสนา มีสข
ุ
จัดเก็บเอง
สังคม และ
วัฒนธรรม

50,000.00 เพือ
" เสริมสร ้าง
จํานวนโครงการที"
พัฒนาการทางด ้าน จัดทํา 1 โครงการ
ร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา

39.

การพัฒนาด ้าน
ศูนย์การอ่านเคลือ
" นที" รายได ้
การศึกษา ศาสนา ในโรงเรียนอุดหนุน
จัดเก็บเอง
สังคม และ
ร.ร.บ ้านคลองบางบ่อ
วัฒนธรรม

45,000.00 เพือ
" ให ้นักเรียนได ้ จํานวนโครงการที"
ใช ้เวลาว่างให ้เกิด จัดทํา 1 โครงการ
ประโยชน์ เป็ น
แหล่งอํานวยความ
สะดวกในการศึกษา
หาความรู ้

40.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" เป็ นการส่งเสริม จํานวนโครงการที"
การอนุรักษ์
จัดทํา 1 โครงการ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย

41.

การพัฒนาด ้าน
ปลูกผัก Hydroponic รายได ้
การศึกษา ศาสนา อุดหนุน ร.ร. บ ้าน
จัดเก็บเอง
สังคม และ
คลองบางบ่อ
วัฒนธรรม

28,000.00 เพือ
" ให ้เด็กนักเรียนมี จํานวนโครงการที"
อาหารกลางวัน
จัดทํา 1 โครงการ
รับประทานอย่าง
เพียงพอส่งเสริมการ
ทํางานร่วมกัน

42.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" เป็ นการอนุรักษ์ จํานวนโครงการที"
สืบทอดดนตรีไทย จัดทํา 1 โครงการ
อันเป็ น
ศิลปวัฒนธรรม
ประจําชาติ

อนุรักษ์ และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย(รํา
ไทย) อุดหนุน ร.ร.
บ ้านคลองบางบ่อ

ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
"
(ดนตรีไทย)อุดหนุน
ร.ร. บ ้าน พลงตา
เอีย
" ม

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ
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43.

การพัฒนาด ้าน
ปลูกพืชไร ้ดิน ไฮโดร รายได ้
การศึกษา ศาสนา โพนิคอุดหนุน ร.ร.
จัดเก็บเอง
สังคม และ
บ ้านพลงตาเอีย
" ม
วัฒนธรรม

30,000.00 เพือ
" เป็ นแหล่งเรียนรู ้ จํานวนโครงการที"
และใช ้เวลาว่างให ้ จัดทํา 1 โครงการ
เกิดประโยชน์

44.

การพัฒนาด ้าน
อนุรักษ์ วัฒนธรรม
รายได ้
การศึกษา ศาสนา ของท ้องถิน
" อุดหนุน จัดเก็บเอง
สังคม และ
ร.ร.บ ้านพลงตาเอีย
" ม
วัฒนธรรม

30,000.00 เพือ
" ให ้นักเรียนได ้ จํานวนโครงการที"
ศึกษาเรียนรู ้อนุรักษ์ จัดทํา 1 โครงการ
สืบสานวัฒนธรรม
การแสดงของแต่ละ
ท ้องถิน
"

45.

การพัฒนาด ้าน
ปฐมนิเทศผู ้ปกครอง รายได ้
ึ ษา
การศึกษา ศาสนา ประจําปี ศก
จัดเก็บเอง
สังคม และ
วัฒนธรรม

10,000.00 เพือ
" สร ้าง
ความสัมพันธ์และ
เสนอแนะความ
คิดเห็นเพือ
" นํ ามา
พัฒนาปรับปรุง
ศพด.

46.

การพัฒนาด ้าน
จัดกิจกรรมรัฐพิธ/ี วัน รายได ้
การศึกษา ศาสนา สําคัญทางศาสนา
จัดเก็บเอง
สังคม และ
วัฒนธรรม

47.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

48.

63 ล ้านใจปกป้ อง
สถาบันและจัดงาน
งานรัฐพิธอ
ี ด
ุ หนุนที"
ทําการปกครอง
อําเภอวังจันทร์

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

200,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
จํานวนโครงการที"
ตระหนักถึง
จัดทํา 1 โครงการ
ความสําคัญเข ้าร่วม
กิจกรรมประเพณี
ต่างๆ

รายได ้
จัดเก็บเอง

40,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
จํานวนโครงการที"
ตระหนักถึง
จัดทํา 1 โครงการ
ความสําคัญและเข ้า
ร่วมกิจกรรม
ประเพณีตา่ งๆ

การพัฒนาด ้าน
งานประเพณีและ
การศึกษา ศาสนา ศาสนาวัฒนธรรม
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

200,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
จํานวนโครงการที"
ตระหนักถึง
จัดทํา 1 โครงการ
ความสําคัญและเข ้า
ร่วมกิจกรรม
ประเพณีตา่ งๆ

49.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนทีท
" ําการ
ปกครองอําเภอวัง
จันทร์ตามโครงการ
งานประเพณีท ้องถิน
"

รายได ้
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
จํานวนโครงการที"
ตระหนักถึง
จัดทํา 1 โครงการ
ความสําคัญและเข ้า
ร่วมกิจกรรม
ประเพณีตา่ งๆ

50.

การพัฒนาด ้าน
เสริมสร ้างการเรียนรู ้
การศึกษา ศาสนา ตามรอยพ่อหลวง
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

150,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนได ้ จํานวนโครงการที"
เรียนรู ้แนวทาง
จัดทํา 1 โครงการ
พระราชดําริของใน
หลวงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

51.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทยสายใย รายได ้
ชุมชน อุดหนุนสภา จัดเก็บเอง
วัฒนธรรมอําเภอ วัง
จันทร์

25,000.00 เพือ
" เสริมสร ้างความ จํานวนโครงการที"
เข ้มแข็งของชุมชน จัดทํา 1 โครงการ
ด ้วยมิตท
ิ าง
วัฒนธรรมส่งเสริม
การมีสว่ นร่วม

52.

การพัฒนาด ้าน
วันสุนทรภูอ
่ ด
ุ หนุน
รายได ้
การศึกษา ศาสนา สภาวัฒนธรรมอําเภอ จัดเก็บเอง
สังคม และ
วังจันทร์
วัฒนธรรม

5,000.00 เพือ
" เป็ นการรําลึก
และเชิดชูเกียรติ
ท่านสุนทรภูก
่ วีเอก
ของโลก

53.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

5,000.00 เพือ
" เป็ นการสืบสาน จํานวนโครงการที"
ประเพณีวฒ
ั นธรรม จัดทํา 1 โครงการ
อันดีงามของ
ท ้องถิน
" ในจังหวัด
ระยอง

จัดส่งการแสดงทาง รายได ้
ศิลปวัฒนธรรมงานวัน จัดเก็บเอง
อนุรักษ์ มรดกไทย จ.
ระยองอุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอําเภอ วัง
จันทร์

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ
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54.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันทาง
สังคม อุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอําเภอ วัง
จันทร์

รายได ้
จัดเก็บเอง

5,000.00 เพือ
" ปลูกจิตสํานึก
จํานวนโครงการที"
และสร ้างภูมคุ ้มกัน จัดทํา 1 โครงการ
ทางสังคมโดยใช ้มิต ิ
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรมเน ้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในสังคม

55.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

พัฒนาบุคลิกภาพ
งามอย่างไทย
อุดหนุน สภา
วัฒนธรรม
อ. วังจันทร์

รายได ้
จัดเก็บเอง

5,000.00 เพือ
" ให ้เด็กเยาวชน จํานวนโครงการที"
ได ้มีความรู ้เข ้าใจใน จัดทํา 1 โครงการ
เรือ
" งมารยาทไทย
และสามารถปฏิบต
ั ิ
ได ้อย่างถูกต ้อง

56.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

บรรพชาสามเณรภาค รายได ้
ฤดูร ้อนฯ อุดหนุน
จัดเก็บเอง
สภาวัฒนธรรม
อ.วังจันทร์

20,000.00 เพือ
" ให ้เด็กและ
เยาวชน มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมมาก
ขึน
+

57.

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ส่งเสริมสนั บสนุนการ รายได ้
จัดขบวนแห่เฉลิมพระ จัดเก็บเอง
เกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
อุดหนุน สภา
วัฒนธรรม อ.วังจันทร์

20,000.00 เพือ
" ร่วมเฉลิมพระ
จํานวนโครงการที"
เกียรติสมเด็จ
จัดทํา 1 โครงการ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีเนือ
" ง
ในวันคล ้ายวันพระ
ราชสมภพ 2
เมษายน

58.

การพัฒนาด ้าน
หนูน ้อยเรียนรู ้สู่
การศึกษา ศาสนา อาเซียน
สังคม และ
วัฒนธรรม

59.

การพัฒนาสังคม ครอบครัวสัมพันธ์
รายได ้
ครอบครัวเข ้มแข็ง สร ้างสายใยห่างไกล จัดเก็บเอง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ยาเสพติด

" ปลูกจิตสํานึกรัก จํานวนโครงการที"
50,000.00 เพือ
และเข ้าใจใน
จัดทํา 1 โครงการ
สถาบันครอบครัว

60.

การพัฒนาสังคม พัฒนาศักยภาพสตรี
ครอบครัวเข ้มแข็ง กับวิถเี ศรษฐกิจ
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ พอเพียง

รายได ้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" ส่งเสริมบทบาท จํานวนโครงการที"
สตรีในการพัฒนา
จัดทํา 1 โครงการ
ท ้องถิน
" พร ้อมการ
แลกเปลีย
" นเรียนรู ้
อาชีพ

61.

การพัฒนาสังคม ร ้อยรักสร ้างสุขผู ้สูง
ครอบครัวเข ้มแข็ง วัย
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

รายได ้
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้ผู ้สูงอายุได ้มี จํานวนโครงการที"
กิจกรรมทําร่วมกัน จัดทํา 1 โครงการ
เสริมสร ้าง
สุขภาพจิต และ
สุขภาพร่างกายให ้
แข็งแรง

62.

การพัฒนาสังคม สงเคราะห์เบีย
+ ยังชีพ
ครอบครัวเข ้มแข็ง ผู ้ป่ วยเอดส์
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ (งบประมาณถ่าย
โอน) งบประมาณ
สมทบ)

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสง
ค์

78,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี ผู ้ป่ วยเอดส์ 11 คน
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
" ข
ี น
ึ+

63.

การพัฒนาสังคม อุดหนุนกองทุน
ครอบครัวเข ้มแข็ง สวัสดิการชุมชน
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

รายได ้
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้สนับสนุนการ จํานวนโครงการที"
จัดสวัสดิการใน
จัดทํา 1 โครงการ
ชุมชน

64.

การพัฒนาสังคม ท ้องถิน
" ยุคใหม่ใส่ใจ รายได ้
ครอบครัวเข ้มแข็ง ดูแลผู ้สูงวัย
ผู ้ จัดเก็บเอง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ พิการผู ้ด ้อยโอกาส

20,000.00 เพือ
" ให ้ผู ้พิการ
จํานวนโครงการที"
ผู ้สูงอายุ ประชาชน จัดทํา 1 โครงการ
ทัว" ไป เข ้าถึงบริการ
ของ อบต.อย่าง
สะดวก

รายได ้
จัดเก็บเอง

5,000.00 เพือ
" ให ้เด็กเล็ก
เรียนรู ้เกีย
" วกับ
ประชาคมอาเซียน

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ
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65.

การพัฒนาด ้าน
ฝึ กอบรมเพิม
"
รายได ้
การบริหารจัดการ ประสิทธิภาพผู ้บริหาร จัดเก็บเอง
องค์กร
,สมาชิกสภา,ผู ้นํ า
ท ้องถิน
" ,และบุคลากร
ในองค์กรใน
การศึกษาดูงานนอก
สถานที"

400,000.00 เพือ
" ให ้บุคลากร
จํานวนโครงการที"
ปฏิบต
ั งิ านได ้อย่างมี จัดทํา 1 โครงการ
ประสิทธิภาพ

66.

การพัฒนาด ้าน
จัดเก็บภาษี เคลือ
" นที" รายได ้
การบริหารจัดการ
จัดเก็บเอง
องค์กร

5,000.00 เพือ
" การจัดเก็บภาษี จํานวนโครงการที"
และรายได ้อืน
" ๆ
จัดทํา 1 โครงการ
เป็ นไปตามประมาณ
การทีต
" งั + ไว ้

67.

การพัฒนาด ้าน
รณรงค์การจ่ายภาษี
การบริหารจัดการ ตรงเวลาเพือ
" พัฒนา
องค์กร
ท ้องถิน
"

รายได ้
จัดเก็บเอง

25,000.00 เพือ
" เพิม
"
จํานวนโครงการที"
ประสิทธิภาพในการ จัดทํา 1 โครงการ
จัดเก็บภาษี การเพิม
"
แรงจูงใจให ้
ประชาชนมาเสีย
ภาษี เพิม
" ขึน
+

68.

การพัฒนาด ้าน
พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี
องค์กร
สารสนเทศและการ
" สาร
สือ

รายได ้
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
ได ้รับความสะดวก
และเพือ
" งาน
ประชาสัมพันธ์
องค์กร

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

69.

การพัฒนาด ้าน
จัดหา ครุภัณฑ์
การบริหารจัดการ อุปกรณ์ และ
องค์กร
เครือ
" งมือในการ
ปฏิบต
ั งิ าน

รายได ้
จัดเก็บเอง

552,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การบริการ

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

70.

การพัฒนาด ้าน
ปรับปรุงผังเมืองรวม รายได ้
การบริหารจัดการ และการวางผังชุมชน จัดเก็บเอง
องค์กร

10,000.00 เพือ
" เป็ นการพัฒนา จํานวนโครงการที"
ผังเมืองและการวาง จัดทํา 1 โครงการ
ผังชุมชน

71.

การพัฒนาด ้าน
ส่งเสริมคุณธรรม
การบริหารจัดการ จริยธรรม
องค์กร
นักการเมืองและ
เจ ้าหน ้าที" ของรัฐ

รายได ้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" เสริมสร ้าง
ค่านิยมหลักของ
องค์กรในด ้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
บุคลากร

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

72.

การพัฒนาด ้าน
พัฒนาศักยภาพคน
การบริหารจัดการ ท ้องถิน
" ยุคใหม่ก ้าว
องค์กร
ทันประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

รายได ้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" รองรับการ
เตรียมความพร ้อม
่ ระชาคม
การเข ้าสูป
อาเซียน

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

73.

การพัฒนาด ้าน
กฎหมายใกล ้ตัว
การบริหารจัดการ
องค์กร

รายได ้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนได ้ จํานวนโครงการที"
เข ้าใจและตระหนัก จัดทํา 1 โครงการ
ในกฎหมายต่างๆ ที"
จําเป็ นใน
ชีวต
ิ ประจําวัน

74.

การพัฒนาด ้าน
ปกป้ องสถาบันสําคัญ รายได ้
การบริหารจัดการ ของชาติ
จัดเก็บเอง
องค์กร

30,000.00 เพือ
" สร ้างสํานึก
ร่วมกันในการธํารง
ไว ้ซึง" สถาบันหลัก
ของชาติ

75.

การพัฒนาด ้าน
ศูนย์พระมหาชนก ใน รายได ้
การบริหารจัดการ ท ้องถิน
" ชุมชน และ จัดเก็บเอง
องค์กร
สถานการศึกษา

30,000.00 เพือ
" ส่งเสริม
จํานวนโครงการที"
สนับสนุนการ
จัดทํา 1 โครงการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ
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76.

การพัฒนาด ้าน
พลงตาเอีย
" มก ้าวไกล รายได ้
การบริหารจัดการ สุขใจประชายึด
จัดเก็บเอง
องค์กร
ธรรมาภิบาล

100,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี จํานวนโครงการที"
ความพึงพอใจใน
จัดทํา 1 โครงการ
การบริการมีสว่ นร่วม
ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล

77.

การพัฒนาด ้าน
ฝึ กอบรมการจัดทํา
การบริหารจัดการ แผนชุมชนและ
องค์กร
บูรณาการแผนสามปี

รายได ้
จัดเก็บเอง

40,000.00 เพือ
" ให ้ได ้ข ้อมูลด ้าน จํานวนโครงการที"
สภาพปั ญหาและ
จัดทํา 1 โครงการ
ความต ้องการในการ
พัฒนาหมูบ
่ ้านและ
รายงานผลการ
ดําเนินงานให ้กับ
ประชาชนได ้รับ
ทราบ

78.

การพัฒนาด ้าน
จัดเก็บข ้อมูลพืน
+ ฐาน รายได ้
การบริหารจัดการ เพือ
" พัฒนาคุณภาพ จัดเก็บเอง
องค์กร
ชีวต
ิ

20,000.00 การจัดเก็บข ้อมูล
จํานวนโครงการที"
เพือ
" แก ้ไขปั ญหา
จัดทํา 1 โครงการ
ความยากจนและ
พัฒนาความเป็ นอยู่
ของประชาชนใน
พืน
+ ที"

79.

การพัฒนาด ้าน
จัดตัง+ ศูนย์พระมหา
การบริหารจัดการ ชนกอําเภอวังจันทร์
องค์กร
อุดหนุนปกครองวัง
จันทร์

รายได ้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพือ
" ส่งเสริม
จํานวนโครงการที"
สนับสนุนการ
จัดทํา 1 โครงการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

80.

การพัฒนาด ้าน
อบรมพัฒนาศักยภาพ รายได ้
+
จัดเก็บเอง
การบริหารจัดการ คณะกรรมการจัดซือ
จัดจ ้าง
องค์กร

10,000.00 เพือ
" ให ้
จํานวนโครงการที"
+ จัดทํา 1 โครงการ
คณะกรรมการจัดซือ
จัดจ ้างมีความรู ้และ
ปฏิบต
ั งิ านได ้อย่าง
ถูกต ้องโปร่งใส

81.

การพัฒนาด ้าน
อุดหนุน อบต.ป่ ายุบ รายได ้
การบริหารจัดการ ในศูนย์ประสานและ จัดเก็บเอง
องค์กร
ศูนย์รวมข ้อมูล
+
ข่าวสารการจัดซือ
การจ ้างของ อปท.
ระดับอําเภอวังจันทร์

70,000.00 เพือ
" การอํานวย
ความสะดวกให ้แก่
พนักงานท ้องถิน
"
และผู ้มาติดต่องาน
+ การจ ้าง
การจัดซือ
ของ อปท.

82.

การพัฒนาด ้าน
พัฒนาศักยภาพศูนย์ รายได ้
การบริหารจัดการ อปพร. อบต. พลงตา จัดเก็บเอง
องค์กร
เอีย
" ม

83.

การพัฒนาด ้าน
ท ้องถิน
" รวมใจ
การบริหารจัดการ ห่างไกลยาเสพติด
องค์กร

รายได ้
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
" ม
ี ี
ความรักสามัคคีไม่
ยุง่ เกีย
" วกับยาเสพ
ติด

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

84.

การพัฒนาด ้าน
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎลด
การบริหารจัดการ อุบต
ั เิ หตุ
องค์กร

รายได ้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
ตระหนัก การมีวน
ิ ัย
จราจร ปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมายเพือ
"
ป้ องกันและลด
อุบต
ั เิ หตุทางถนน

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

85.

การพัฒนาด ้าน
เพิม
" ศักยภาพในการ
การบริหารจัดการ ป้ องกันยาเสพติด
องค์กร
อุดหนุน ศพส. จ.
ระยอง

รายได ้
จัดเก็บเอง

" ให ้ประชาชนมี
20,000.00 เพือ
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
" ไี ม่
ยุง่ เกีย
" วกับยาเสพ
ติด

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

200,000.00 เพือ
" ให ้สมาชิก อป จํานวนโครงการที"
พร. ได ้มี
จัดทํา 1 โครงการ
ประสิทธิภาพในงาน
บรรเทาสาธารณภัย
สูงสุด
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86.

การพัฒนาด ้าน
ท ้องถิน
" อุน
่ ใจ
การบริหารจัดการ ช่วยเหลือฉั บไว
องค์กร

รายได ้
จัดเก็บเอง

87.

การพัฒนาด ้าน
ส่งเสริมการ
การบริหารจัดการ ดําเนินงานกิจการ
องค์กร
เหล่ากาชาด

รายได ้
จัดเก็บเอง

5,000.00 เพือ
" ให ้ผู ้ประสบสา จํานวนโครงการที"
ธารณภัย
จัดทํา 1 โครงการ
ผู ้ด ้อยโอกาสผู ้
ประสบความ
เดือดร ้อนต่างๆ
ได ้รับการช่วยเหลือ
ในเบือ
+ งต ้น

88.

การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

พัฒนาการเด็กดีเริม
" ที" รายได ้
นมแม่
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" ให ้เพือ
" ให ้สตรี จํานวนโครงการที"
ตัง+ ครรภ์และเด็กแรก จัดทํา 1 โครงการ
เกิดได ้รับการดูแล
อย่างถูกวิธ ี และ
ส่งเสริมการเลีย
+ งดู
บุตรด ้วยนมแม่

89.

การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

รณรงค์ป้องกันและ
แก ้ไขปั ญหาโรค
เอดส์

รายได ้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้เด็ก เยาวชน จํานวนโครงการที"
สตรีและประชาชน จัดทํา 1 โครงการ
ทัว" ไปมีสข
ุ ภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรงปราศจาก
โรคภัย

90.

การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

อุดหนุน ศสมช.
สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณะสุขมูลฐาน

รายได ้
จัดเก็บเอง

52,500.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

91.

การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลงตาเอีย
" ม

รายได ้
จัดเก็บเอง

92.

การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

ท ้องถิน
" ปลอดภัยจาก รายได ้
โรคไข ้เลือดออกและ จัดเก็บเอง
โรคพิษสุนัขบ ้า

55,080.00 เพือ
" ป้ องกันการ
ระบาดของโรค
ไข ้เลือดออกและ
โรคพิษสุนัขบ ้า

93.

การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

พลงตาเอีย
" ม
รายได ้
เสริมสร ้างสุขภาพดีส ี จัดเก็บเอง
ขาว

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนได ้ จํานวนโครงการที"
มีความรู ้ในการดูแล จัดทํา 1 โครงการ
สุขภาพของตนเอง
ได ้อย่างถูกต ้อง

94.

การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

เยีย
" มบ ้านเพือ
" ป้ องกัน รายได ้
ภาวะแทรกซ ้อนใน
จัดเก็บเอง
ผู ้ป่ วยติดเตียง หลอด
เลือดสมอง โรค
เรือ
+ รังและผู ้สูงอายุ

50,000.00 เพือ
" ส่งเสริมสุขภาพ จํานวนโครงการที"
ร่างกาย จิตใจของ จัดทํา 1 โครงการ
ผู ้ป่ วยทุกกลุม
่ โรค
และญาติให ้ดีขน
ึ+ ให ้
ประชาชนมีสข
ุ ภาพ
อนามัยทีด
" ี และลด
อัตราการเกิดโรค
เพิม
" ขึน
+

95.

การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

ปรับเปลีย
" นพฤติกรรม รายได ้
" งจากการใช ้ จัดเก็บเอง
ความเสีย
สารเคมีกําจัดสตรูพช
ื
และแกนนํ าสุขภาพ
(อสม)

50,000.00 เพือ
" ค ้นหาเฝ้ าระวัง จํานวนโครงการที"
สุขภาพประชากร
จัดทํา 1 โครงการ
" งจากการใช ้
กลุม
่ เสีย
สารเคมีกําจัด
ศัตรูพช
ื

96.

การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

กีฬาท ้องถิน
" ท ้องที"
สัมพันธ์

รายได ้
จัดเก็บเอง

10,000.00 ส่งเสริมการ
ดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

100,000.00 เพือ
" ให ้ ประชาชนได ้ จํานวนโครงการที"
มีความรู ้ในการ
จัดทํา 1 โครงการ
ให ้บริการชุมชนใน
ด ้านสุขอนามัย
จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ

100,000.00 เพือ
" ให ้บุคลากรของ จํานวนโครงการที"
อบต.ผู ้นํ า มีสข
ุ ภาพ จัดทํา 1 โครงการ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง สร ้าง
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สมานฉันท์และ
ความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงานใน
เขตอําเภอ วังจันทร์
97.

การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

งานผลไม ้ใจเกินร ้อย รายได ้
ครัง+ ที" 6 แรลลีเ" พือ
"
จัดเก็บเอง
สุขภาพจักรยานชม
สวนลดภาวะโลกร ้อน

50,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี จํานวนโครงการที"
สุขภาพทีด
" ข
ี น
ึ+ และ จัดทํา 1 โครงการ
เพือ
" ลดการใช ้
พลังงานนํ+ ามัน
+ เพลิง ลดปั ญหา
เชือ
ภาวะโรคร ้อน

98.

การพัฒนาด ้าน
ท ้องถิน
" ไทยรวมใจ
รายได ้
ทรัพยากรธรรมชา ภักดิรg ักษ์ พน
ื+ ทีส
" เี ขียว จัดเก็บเอง
ติและสิง" แวดล ้อม

30,000.00 ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวนโครงการที"
และสิง" แวดล ้อมมี
จัดทํา 1 โครงการ
ความอุดมสมบูรณ์
ปราศจากมลพิษ

99.

การพัฒนาด ้าน
ส่งเสริมปรับปรุง
รายได ้
ทรัพยากรธรรมชา แก ้ไขหรือฟื+ นฟู
จัดเก็บเอง
ติและสิง" แวดล ้อม สิง" แวดล ้อมและ
ทรัพยากรสิง" แวดล ้อม

30,000.00 เพือ
" ให ้
จํานวนโครงการที"
ทรัพยากรธรรมชาติ จัดทํา 1 โครงการ
และสิง" แวดล ้อมมี
ความอุดมสมบูรณ์
ปราศจากมลพิษ

100. การพัฒนาด ้าน
ครัวเรือนน่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชา จัดการขยะเพือ
" ลด
ติและสิง" แวดล ้อม มลภาวะสิง" แวดล ้อม
(จ ้างเหมาจัดเก็บ
ขยะ)

รายได ้
จัดเก็บเอง

101. การพัฒนาด ้าน
ท ้องถิน
" ร่วมใจคัดแยก รายได ้
ทรัพยากรธรรมชา ขยะทีต
" ้นทาง
จัดเก็บเอง
ติและสิง" แวดล ้อม

600,000.00 เพือ
" ให ้ครัวเรือนมี
จํานวนโครงการที"
การจัดการขยะอย่าง จัดทํา 1 โครงการ
ถูกสุขลักษณะ มี
ส่วนร่วมในการรักษา
สิง" แวดล ้อมของ
ชุมชนร่วมกัน
50,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
ร่วมกันกําจัดขยะ
อย่างถูกวิธ ี รักษา
ธรรมชาติและ
สิง" แวดล ้อม

จํานวนโครงการที"
จัดทํา 1 โครงการ
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้ า่ ยงบประมาณ
ฉ. การใชจ
อบต.พลงตาเอีย
" ม มีการใช ้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข ้อบัญญัตงิ บประมาณ โดยได ้มีการ
ก่อหนีผ
+ ก
ู พัน/ ลงนามในสัญญา รวม 68 โครงการ จํานวนเงิน 11,215,593.28 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จํานวน 68 โครงการ จํานวนเงิน 11,072,993.28 ล ้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี+
การก่อหนี9
โครงการ
ผูกพ ัน/
โครงการ
ั
ลงนามในสญญา

ยุทธศาสตร์

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
+ ฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

12

5,327,990.00

12

5,322,190.00

การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ

6

313,528.00

6

313,528.00

การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม

27

3,711,393.28

27

3,574,593.28

การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข ้มแข็ง เพือ
" ชีวต
ิ
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

5

136,010.00

5

136,010.00

การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการองค์กร

8

787,060.00

8

787,060.00

การพัฒนาด ้านสาธารณสุข

8

342,162.00

8

342,162.00

การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง" แวดล ้อม

2

597,450.00

2

597,450.00

68

11,215,593.28

68

11,072,993.28

รวม

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณอบต.พลงตาเอีย
" ม ทีม
" ก
ี ารก่อหนีผ
+ ก
ู พัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี+
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม
& า
งบประมาณ

1.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน
และระบบ
สาธารณู ปโภค

ก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลอง
อ่าง-คลองจํากา
หมู่ 6

เงินสะสม

2.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน
และระบบ
สาธารณู ปโภค

3.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน
และระบบ
สาธารณู ปโภค

4.

การพัฒนาด ้าน
ปรับปรุงซ่อมสร ้าง เงินสะสม
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน ถนนสายสหกรณ์และระบบ
คลองไผ่ หมู่ 2,7
สาธารณู ปโภค

5.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน
และระบบ
สาธารณู ปโภค

จํานวน
งบประมาณ

ั
วงเงินตามสญญา

คู่
ั
สญญา

ระยะ
ว ันที&
เวลา
เซ็ น
การ
ั
สญญา
ดําเนิน
งาน

1,197,500.00

1,197,500.00 8/2560

11/04/
2560

60

ก่อสร ้างถนน
คอนกรีตสายมาบ
ตอง - วังโพรง
หมู่ 4

425,000.00

415,590.00 4/2560

25/11/
2559

90

ก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย
เพชรมาลัย หมู่ 3

1,923,400.00

1,130,000.00 6/2560

07/03/
2560

60

1,797,000.00

1,797,000.00 11/2560 28/04/
2560

60

353,000.00

334,000.00 12/2560 16/05/
2560

60

ก่อสร ้างรางระบาย เงินสะสม
นํ+ าถนนสายเขา
ตลาดซอย 1
หมู่ 1
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6.

การพัฒนาด ้าน
ซ่อมแซมระบบ
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน ประปา
และระบบ
สาธารณู ปโภค

120,000.00

99,600.00 1/2560

03/10/
2559

365

7.

การพัฒนาด ้าน
ติดตัง+ ซ่อมแซม
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน ไฟฟ้ าสาธารณะริม
และระบบ
ทาง
สาธารณู ปโภค

100,000.00

93,800.00 13/2560 02/06/
2560

30

8.

การพัฒนาด ้าน
ก่อสร ้างบอร์ด
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน ประชาสัมพันธ์
และระบบ
อบต.
สาธารณู ปโภค

65,000.00

51,400.00 111/256 04/08/
0
2560

5

9.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน
และระบบ
สาธารณู ปโภค

35,000.00

33,000.00 112/256 04/08/
0
2560

5

10. การพัฒนาด ้าน
ติดตัง+ เสาธงศูนย์
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน พัฒนาเด็กเล็ก
และระบบ
สาธารณู ปโภค

45,000.00

43,000.00 10/2560 11/04/
2560

30

11. การพัฒนาด ้าน
ติดตัง+ ป้ ายศูนย์
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน พัฒนาเด็กเล็ก
และระบบ
สาธารณู ปโภค

10,000.00

8,500.00 113/256 04/08/
0
2560

5

ติดตัง+ ป้ ายบอก
ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทัง+ สอง
ศูนย์

12. การพัฒนาด ้าน
ก่อสร ้างกันสาด
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน หลังคาศูนย์พัฒนา
และระบบ
เด็กเล็ก
สาธารณู ปโภค
13. การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

เทศกาลถนน
ผลไม ้ อําเภอวัง
จันทร์

132,400.00

รายได ้
จัดเก็บเอง

200,000.00

124,600.00 9/2560

11/05/
2560

30

50,000.00 88/2560 08/06/
2560

5

563.00 89/2560

08/06/
2560

5

3,600.00 90/2560

08/06/
2560

5

22,045.00 91/2560

08/06/
2560

5

30,000.00 92/2560

08/06/
2560

5

27,640.00 96/2560

16/06/
2560

5

980.00 74/2560

08/06/
2560

3

27/04/
2560

5

58,700.00 691/60
14. การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

ฝึ กอบรมอาชีพ
รายได ้
สําหรับกลุม
่ อาชีพ จัดเก็บเอง
สตรีผู ้สูงอายุผู ้
พิการผู ้ด ้อยโอกาส

20,000.00

1,000.00 78/2560 18/05/
2560

5

9,000.00 79/2560

18/05/
2560

5

7,000.00 81/2560

18/05/
2560

5

20
3,000.00 1/2560

22/05/
2560

3

15. การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

อุดหนุนกลุม
่
วิสาหกิจหมู่ท ี" 5

รายได ้
จัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00 406/60

21/03/
2560

5

16. การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

อุดหนุนกลุม
่
วิสาหกิจหมู่ท ี" 6

รายได ้
จัดเก็บเอง

30,000.00

30,000.00 423/60

23/03/
2560

5

17. การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

ฝึ กอบรมผูกผ ้าเพือ
" รายได ้
พัฒนาสตรี
จัดเก็บเอง
อุดหนุนกลุม
่
แม่บ ้านเขาตลาด
ร่วมใจหมูท
่ ี" 1

20,000.00

20,000.00 504/60

26/04/
2560

5

18. การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

ส่งเสริมอาชีพและ รายได ้
พัฒนาการแปรรูป จัดเก็บเอง
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
อุดหนุนกลุม
่
วิสาหกิจชุมชนรวม
ใจพัฒนาอาชีพ
บ ้านคลองบางบ่อ
หมูท
่ ี" 4

30,000.00

30,000.00 407/60

21/03/
2560

5

2,730.00 114/256 08/08/
0
2560

5

19. การพัฒนาด ้าน
วันแม่แห่งชาติ
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

20. การพัฒนาด ้าน
จัดหาอาหาร
การศึกษา ศาสนา กลางวัน
สังคม และ
วัฒนธรรม

21. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

รายได ้
จัดเก็บเอง

สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุน
กลางวัน (งบถ่าย ทัว" ไป
โอน,อบต.)พลงตา
เอีย
" ม

30,000.00

612,500.00

980,000.00

3,500.00

115/256 08/08/
0
2560

5

3,200.00

116/256 08/08/
0
2560

5

3,500.00

117/256 08/08/
0
2560

5

9,000.00

118/256 08/08/
0
2560

5

104,000.00 110/60

22/11/
2559

5

58,500.00 111/60

22/11/
2559

5

96,000.00 497/60

24/04/
2560

5

54,000.00 498/60

24/04/
2560

5

96,000.00

781/256 01/08/
0
2560

5

54,000.00

782/256 01/08/
0
2560

5

245,000.00 70/2560 10/11/
2559

245,000.00

274/256 26/01/
0
2560

3

3

21
04/05/
2560

5

779/256 01/08/
0
2560

5

245,000.00 532/60
222,000.00
22. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุน
กลางวัน (งบถ่าย ทัว" ไป
โอน,อบต.) คลอง
บางบ่อ

23. การพัฒนาด ้าน
สนับสนุนอาหาร
การศึกษา ศาสนา เสริม (นม) (งบ
สังคม และ
ถ่ายโอน,อบต.)
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

กีฬาสร ้างเด็กไทย รายได ้
24. การพัฒนาด ้าน
ี ํ+ าใจ จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา ให ้สามัคคีมน
สังคม และ
วัฒนธรรม

25. การพัฒนาด ้าน
เด็กน ้อยเรียนรู ้สู่
การศึกษา ศาสนา โลกกว ้าง
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

492,000.00

944,687.00

20,000.00

50,000.00

123,000.00 69/60

10/11/
2559

3

123,000.00

254/256 19/01/
0
2560

3

123,000.00

531/256 04/05/
0
2560

5

120,000.00

780/256 01/08/
0
2560

5

336,896.00 1/2560

01/11/
2559

5

264,253.44 3/2560

22/02/
2560

5

114,544.64 4/2560

16/05/
2560

5

193,384.20 5/2560

03/07/
2560

5

900.00 39/2560 31/01/
2560

5

1,500.00 40/2560

01/02/
2560

5

3,465.00 32/2560

01/02/
2560

3

4,000.00 33/2560

01/02/
2560

3

975.00 127/256 17/08/
0
2560

34,000.00

128/256 17/08/
0
2560

5

5

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวต
ิ เศรษฐกิจ
พอเพียงหนูน ้อย
ออมทรัพย์นับทวี

รายได ้
จัดเก็บเอง

5,000.00

4,905.00 876/256 22/08/
0
2560

5

27. การพัฒนาด ้าน
พ่อแม่ลก
ู ปลูกผัก
การศึกษา ศาสนา รักสุขภาพ
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

10,000.00

9,000.00 105/256 16/08/
0
2560

5

28. การพัฒนาด ้าน
โครงการแก ้ไข
การศึกษา ศาสนา ปั ญหาสังคม
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

15,000.00

14,000.00 โอนลด

05/05/
2560

5

50,000.00

30,000.00 147/256 08/09/

7

26. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

29. การพัฒนาด ้าน

สนามเด็กเล่นสร ้าง รายได ้

22
การศึกษา ศาสนา ชีวม
ี ส
ี ข
ุ
สังคม และ
วัฒนธรรม

จัดเก็บเอง

0

20,000.00

2560

148/256 08/09/
0
2560

7

30. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ศูนย์การอ่าน
รายได ้
เคลือ
" นทีใ" น
จัดเก็บเอง
โรงเรียนอุดหนุน
ร.ร.บ ้านคลองบาง
บ่อ

45,000.00

45,000.00 730/256 12/07/
0
2560

5

31. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

อนุรักษ์ และสืบ
รายได ้
สานวัฒนธรรมไทย จัดเก็บเอง
(รําไทย) อุดหนุน
ร.ร. บ ้านคลองบาง
บ่อ

30,000.00

30,000.00 730/256 12/07/
0
2560

5

32. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ปลูกผัก
Hydroponic
อุดหนุน ร.ร. บ ้าน
คลองบางบ่อ

รายได ้
จัดเก็บเอง

28,000.00

28,000.00 730/256 12/07/
0
2560

5

33. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
"
รายได ้
(ดนตรีไทย)
จัดเก็บเอง
อุดหนุน ร.ร. บ ้าน
พลงตาเอีย
" ม

30,000.00

30,000.00 683/60

23/06/
2560

5

34. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ปลูกพืชไร ้ดิน ?
ไฮโดรโพนิค?
อุดหนุน ร.ร. บ ้าน
พลงตาเอีย
" ม

รายได ้
จัดเก็บเอง

30,000.00

30,000.00 683/256 23/06/
0
2560

5

35. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

อนุรักษ์ วัฒนธรรม
ของท ้องถิน
"
อุดหนุน ร.ร.บ ้าน
พลงตาเอีย
" ม

รายได ้
จัดเก็บเอง

30,000.00

30,000.00 683/256 23/06/
0
2560

5

36. การพัฒนาด ้าน
จัดกิจกรรมรัฐพิธ/ี รายได ้
การศึกษา ศาสนา วันสําคัญทาง
จัดเก็บเอง
สังคม และ
ศาสนา
วัฒนธรรม

200,000.00

3,000.00 495/60

ตาม 63 ล ้านใจ
รายได ้
ปกป้ องสถาบัน
จัดเก็บเอง
และจัดงานงานรัฐ
พิธอ
ี ด
ุ หนุนทีท
" ํา
การปกครอง
อําเภอวังจันทร์

38. การพัฒนาด ้าน
งานประเพณีและ
การศึกษา ศาสนา ศาสนาวัฒนธรรม
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้
จัดเก็บเอง

5

4,000.00 496/60

24/04/
2560

5

20,000.00 491/60

19/04/
2560

3

14,500.00 492/60

19/04/
2560

3

1,500.00 493/60

19/04/
2560

3

โอนลด
1/60

08/11/
2559

3

40,000.00

40,000.00 800/60

04/08/
2560

5

200,000.00

152,000.00 โอนลด

08/11/
2559

5

152,000.00
37. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

24/04/
2560
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39. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

3,000.00

495/256 24/04/
0
2560

5

4,000.00

496/256 24/04/
0
2560

5

20,000.00

491/256 19/04/
0
2560

5

14,500.00

492/256 19/04/
0
2560

5

1,500.00

493/256 19/04/
0
2560

5

อุดหนุนทีท
" ําการ รายได ้
ปกครองอําเภอวัง จัดเก็บเอง
จันทร์ตาม
โครงการงาน
ประเพณีท ้องถิน
"

50,000.00

50,000.00 123/60

01/12/
2559

5

เสริมสร ้างการ
รายได ้
40. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา เรียนรู ้ตามรอยพ่อ จัดเก็บเอง
สังคม และ
หลวง
วัฒนธรรม

150,000.00

6,000.00 144/60

14/12/
2559

5

600.00 147/60

14/12/
2559

5

8,000.00 148/60

14/12/
2559

5

149/256 14/12/
0
2559

5

14/12/
2559

5

1,200.00

340.00 150/60
41. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน
อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอ
วังจันทร์

25,000.00 929/256 02/09/
0
2560

5

รายได ้
จัดเก็บเอง

25,000.00

42. การพัฒนาด ้าน
วันสุนทรภูอ
่ ด
ุ หนุน รายได ้
การศึกษา ศาสนา สภาวัฒนธรรม
จัดเก็บเอง
สังคม และ
อําเภอวังจันทร์
วัฒนธรรม

5,000.00

5,000.00 643/60

13/06/
2560

5

43. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

จัดส่งการแสดง
รายได ้
ทาง
จัดเก็บเอง
ศิลปวัฒนธรรมงาน
วันอนุรักษ์ มรดก
ไทย จ.ระยอง
อุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอําเภอ
วังจันทร์

5,000.00

5,000.00 425/60

23/03/
2560

5

44. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันทาง รายได ้
สังคม อุดหนุน
จัดเก็บเอง
สภาวัฒนธรรม
อําเภอ วังจันทร์

5,000.00

5,000.00 882/60

29/08/
2560

5

45. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ส่งเสริมสนั บสนุน รายได ้
การจัดขบวนแห่
จัดเก็บเอง
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี
อุดหนุน สภา

20,000.00

20,000.00 424/60

23/03/
2560

5
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วัฒนธรรม อ.วัง
จันทร์
46. การพัฒนาสังคม ครอบครัวสัมพันธ์ รายได ้
ครอบครัวเข ้มแข็ง สร ้างสายใย
จัดเก็บเอง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ห่างไกลยาเสพติด

50,000.00

1,200.00 149/256 11/09/
0
2560
6,000.00

150/256 11/09/
0
2560

5

4,500.00

119/256 11/09/
0
2560

3

13/09/
2560

5

5,400.00 1/2560
47. การพัฒนาสังคม พัฒนาศักยภาพ
รายได ้
ครอบครัวเข ้มแข็ง สตรีกับวิถ ี
จัดเก็บเอง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ เศรษฐกิจพอเพียง

48. การพัฒนาสังคม ร ้อยรักสร ้างสุขผู ้
ครอบครัวเข ้มแข็ง สูงวัย
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

รายได ้
จัดเก็บเอง

30,000.00

50,000.00

5,400.00 412/60

5

21/03/
2560

5

7,000.00 403/60

21/03/
2560

5

4,000.00 404/60

21/03/
2560

5

700.00 405/60

21/03/
2560

5

7,000.00 138/256 31/08/
0
2560

5

1,200.00

139/256 31/08/
0
2560

5

2,230.00

115/256 31/08/
0
2560

5

31/08/
2560

5

7,000.00

151/256 11/09/
0
2560

5

7,000.00

152/256 11/09/
0
2560

5

14/09/
2560

5

3,600.00 1/2560
78,000.00

21/03/
2560

1,080.00 402/60

7,200.00 1/2560

49. การพัฒนาสังคม สงเคราะห์เบีย
+ ยัง เงินอุดหนุน
ครอบครัวเข ้มแข็ง ชีพผู ้ป่ วยเอดส์
แบบมี
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ (งบประมาณถ่าย วัตถุประสงค์
โอน) (งบประมาณ
สมทบ)

5

5,500.00 4/60

06/10/
2559

5

5,500.00 59/60

03/11/
2559

5

5,500.00 136/60

07/12/
2559

5

5,500.00 196/60

04/01/
2560

5

5,500.00 289/60

01/02/
2560

5

6,000.00 335/60

02/03/
2560

5

25

50. การพัฒนาสังคม ท ้องถิน
" ยุคใหม่ใส่ รายได ้
ครอบครัวเข ้มแข็ง ใจดูแลผู ้สูงวัยผู ้
จัดเก็บเอง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ พิการผู ้ด ้อยโอกาส
51. การพัฒนาด ้าน
ฝึ กอบรมเพิม
"
การบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ
องค์กร
ผู ้บริหาร,สมาชิก
สภา,ผู ้นํ าท ้องถิน
"
,และบุคลากรใน
องค์กรใน
การศึกษาดูงาน
นอกสถานที"

รายได ้
จัดเก็บเอง

20,000.00

400,000.00

52. การพัฒนาด ้าน
จัดเก็บภาษี
การบริหารจัดการ เคลือ
" นที"
องค์กร

รายได ้
จัดเก็บเอง

5,000.00

53. การพัฒนาด ้าน
จัดหา ครุภัณฑ์
การบริหารจัดการ อุปกรณ์ และ
องค์กร
เครือ
" งมือในการ
ปฏิบต
ั งิ าน

รายได ้
จัดเก็บเอง

552,000.00

6,000.00 431/60

09/04/
2560

5

6,000.00 523/60

04/05/
2560

5

20,000.00 158/256 15/09/
0
2560

5

15,000.00 โอนลด

5

05/05/
2560

200,000.00 โอนลด

05/07/
2560

5

15,000.00 โอนลด

08/08/
2560

5

22,000.00 โอนลด

29/08/
2560

5

70,000.00 โอนลด

05/09/
2560

5

4,320.00 303/60

07/02/
2560

5

17,000.00 14/2560 28/11/
2559

3

2,800.00 27/2560

26/01/
2560

3

16,400.00 28/2560

26/01/
2560

3

24,980.00 29/2560

26/01/
2560

3

5,500.00 38/2560

01/03/
2560

3

10,000.00 39/2560

01/03/
2560

3

110,000.00 46/2560

17/03/
2560

3

26,000.00 47/2560

17/03/
2560

3

9,499.97 48/2560

03/04/
2560

3

79,200.03 49/2560

03/04/
2560

3

48,900.00 58/2560

21/04/
2560

3
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54. การพัฒนาด ้าน
ส่งเสริมคุณธรรม
การบริหารจัดการ จริยธรรม
องค์กร
นักการเมืองและ
เจ ้าหน ้าที" ของรัฐ

รายได ้
จัดเก็บเอง

20,000.00

1,560.00 411/60

5,400.00 410/60
55. การพัฒนาด ้าน
กฎหมายใกล ้ตัว
การบริหารจัดการ
องค์กร

รายได ้
จัดเก็บเอง

20,000.00

57. การพัฒนาด ้าน
ท ้องถิน
" รวมใจ
รายได ้
การบริหารจัดการ ห่างไกลยาเสพติด จัดเก็บเอง
องค์กร

50,000.00

รายได ้
จัดเก็บเอง

20,000.00

5

22/11/
2559

5

1,060.00 140/256 01/09/
0
2560

5

6,000.00

141/256 01/09/
0
2560

5

1,020.00

116/256 01/09/
0
2560

5

01/09/
2560

5

1,060.00 129/256 22/08/
0
2560

รายได ้
จัดเก็บเอง

30,000.00

5

23/08/
2560

5

5,000.00 145/256 08/09/
0
2560

รณรงค์ป้องกันและ รายได ้
แก ้ไขปั ญหาโรค จัดเก็บเอง
เอดส์

20,000.00

5

1,060.00

146/256 08/09/
0
2560

5

350.00

118/256 08/09/
0
2560

3

12/09/
2560

5

6,600.00 01/2560
60. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

5

130/256 22/08/
0
2560

3,600.00 1/2560
พัฒนาการเด็กดี
เริม
" ทีน
" มแม่

5

21/07/
2560

70,000.00 107/60

6,500.00

59. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

5

5

3,600.00 1/2560
58. การพัฒนาด ้าน
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎลด
การบริหารจัดการ อุบต
ั เิ หตุ
องค์กร

5

110/256 21/07/
0
2560

3,600.00 1/2560
70,000.00

21/03/
2560

1,060.00 109/256 20/07/
0
2560
6,000.00

56. การพัฒนาด ้าน
อุดหนุน อบต.ป่ า รายได ้
การบริหารจัดการ ยุบในศูนย์ประสาน จัดเก็บเอง
องค์กร
แลศูนย์รวมข ้อมูล
+
ข่าวสารการจัดซือ
การจ ้างของ อปท.
ระดับอําเภอวัง
จันทร์

21/03/
2560

1,060.00 80/2560 18/05/
2560

5

10,000.00 82/2560

22/05/
2560

5

1,252.00 67/2560

18/05/
2560

3

6,600.00 1/2560

22/05/
2560

5
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61. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

อุดหนุน ศสมช.
สนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณะ
สุขมูลฐาน

รายได ้
จัดเก็บเอง

52,500.00

52,500.00 775/60

24/07/
2560

5

62. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

สมทบกองทุน
รายได ้
หลักประกัน
จัดเก็บเอง
สุขภาพตําบลพลง
ตาเอีย
" ม

100,000.00

100,000.00 304/60

07/02/
2560

5

63. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

ท ้องถิน
" ปลอดภัย
จากโรค
ไข ้เลือดออกและ
โรคพิษสุนัขบ ้า

55,080.00

1,500.00 436/60

05/04/
2560

5

64. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

รายได ้
จัดเก็บเอง

พลงตาเอีย
" ม
รายได ้
เสริมสร ้างสุขภาพ จัดเก็บเอง
ี าว
ดีสข

20,000.00

2,080.00 437/60

05/04/
2560

5

37,500.00 50/2560

05/04/
2560

5

4,000.00 102/256 17/07/
0
2560

5

1,060.00

103/256 17/07/
0
2560

5

5,000.00

107/256 17/07/
0
2560

5

17/07/
2560

5

6,600.00 1/2560
65. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

เยีย
" มบ ้านเพือ
"
รายได ้
ป้ องกัน
จัดเก็บเอง
ภาวะแทรกซ ้อนใน
ผู ้ป่ วยติดเตียง
หลอดเลือดสมอง
โรคเรือ
+ รังและ
ผู ้สูงอายุ

50,000.00

50,000.00 773/60

24/07/
2560

5

66. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

ปรับเปลีย
" น
รายได ้
พฤติกรรมความ
จัดเก็บเอง
" งจากการใช ้
เสีย
สารเคมีกําจัดสตรู
พืชและแกนนํ า
สุขภาพ (อสม)

50,000.00

50,000.00 773/256 24/07/
0
2560

5

67. การพัฒนาด ้าน
ครัวเรือนน่าอยู่
รายได ้
ทรัพยากรธรรมชา จัดการขยะเพือ
" ลด จัดเก็บเอง
ติและสิง" แวดล ้อม มลภาวะ
สิง" แวดล ้อม (จ ้าง
เหมาจัดเก็บขยะ)

600,000.00

550,000.00 3/2560

01/11/
2559

370

68. การพัฒนาด ้าน
ท ้องถิน
" ร่วมใจคัด รายได ้
ทรัพยากรธรรมชา แยกขยะทีต
" ้นทาง จัดเก็บเอง
ติและสิง" แวดล ้อม

50,000.00

6,000.00 277/60

30/01/
2560

5

4,950.00 36/2560

27/01/
2560

5

4,000.00 37/2560

27/01/
2560

5

7,000.00 38/2560

27/01/
2560

5

700.00 41/2560

10/03/
2560

3

28
03/02/
2560

5

108/256 19/07/
0
2560

5

19/07/
2560

5

22,300.00 293/60
1,250.00

1,250.00 90/2560

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2560
อบต.พลงตาเอีย
& ม ว ังจ ันทร์ จ.ระยอง
แผนการดําเนินการ
ทงหมด
ั9
ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ลงนามส ัญญา

อนุม ัติงบประมาณ

จํานวน
จํานวน
งบ
โครงกา
โครงการ ประมาณ
ร

เบิกจ่าย

งบ
ประมาณ

100%

จํานวน
จํานวน
งบ
โครงกา
โครงกา
ประมาณ
ร
ร

งบ
ประมาณ

1.การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

36.0

69.84

13.0

6.25

12.0

5.33

12.0

5.32

11.0

5.23

2.การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

7.0

0.57

7.0

0.34

6.0

0.31

6.0

0.31

6.0

0.31

43.0

6.08

40.0

4.98

27.0

3.71

27.0

3.57

26.0

3.52

8.0

0.45

6.0

0.28

5.0

0.19

5.0

0.19

5.0

0.19

5.การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการองค์กร

27.0

1.89

23.0

1.72

8.0

0.79

8.0

0.79

8.0

0.79

6.การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

10.0

0.58

10.0

0.53

8.0

0.34

8.0

0.34

8.0

0.34

5.0

11.09

4.0

0.71

2.0

0.60

2.0

0.60

2.0

0.60

3.การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
4.การพัฒนาสังคม
ครอบครัวเข ้มแข็ง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

7.การพัฒนาด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง" แวดล ้อม

43

45
40

40
36

จํานวนโครงการ
อนุมตั ิงบ
เบิกจ่าย

35
27

30

27
23

25
20
15
10

13 12
7 7 6

8

6 5

8

10 10

5
0

แผนภูมส
ิ รุปผลการดําเนินงานตามแผนพ ัฒนาสามปี 2560

8
5 4

2
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งบประมาณ ตามข้ อ บัญญัต ิ
527,580.00

710,000.00
6,253,300.00

1,717,000.00

การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน ฐานและระบบ
สาธารณูป โภค
การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และส่ งเสริม อาชีพ

278,000.00

การพัฒนาด้ านการศึก ษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม
การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข้ ม แข็ง เพื+อ ชีวิต อยู่ด มี ีสุข
การพัฒนาด้ านการบริห ารจัด การองค์ ก ร
การพัฒนาด้ านสาธารณสุข

3,342,500

340,000.00
การพัฒนาด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ+งแวดล้ อ ม

การก่ อ หนีผ ูก พัน / ลงนามในสัญญา
597,450.00
342,162.00

5,327,990.00

การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน ฐานและระบบ
สาธารณูป โภค
การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ และส่ งเสริม อาชีพ

787,060.00
136,010.00

การพัฒนาด้ านการศึก ษา ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม
การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข้ ม แข็ง เพื+อ ชีวิต อยู่
ดีม ีสุข
การพัฒนาด้ านการบริห ารจัด การองค์ ก ร
การพัฒนาด้ านสาธารณสุข
3,342,500
313,528.00

การพัฒนาด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ+งแวดล้ อ ม
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ช. ผลการดําเนินงาน
อบต.พลงตาเอีย
" ม ได ้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ ปี 2560 ในเขตพืน
+ ที" โดยได ้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน
+ ทีต
" ลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลสําเร็จด ้วยดี ก่อให ้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทัง+ ในพืน
+ ทีแ
" ละพืน
+ ทีใ" กล ้เคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานทีส
" ําคัญดังนี+
1. ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองอ่าง-คลองจํากา หมู่ 6
2. ก่อสร ้างถนนคอนกรีตสายมาบตอง - วังโพรง หมู่ 4
3. ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเพชรมาลัย หมู่ 3
4. ปรับปรุงซ่อมสร ้างถนนสายสหกรณ์-คลองไผ่ หมู่ 2,7
5. ก่อสร ้างรางระบายนํ+ าถนนสายเขาตลาดซอย 1 หมู่ 1
6. ติดตัง+ ซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะริมทาง
7. ก่อสร ้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.
8. ติดตัง+ ป้ ายบอกทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง+ สองศูนย์
9. ติดตัง+ เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10. ติดตัง+ ป้ ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11. ก่อสร ้างกันสาดหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12. เทศกาลถนนผลไม ้ อําเภอวังจันทร์
13. ฝึ กอบรมอาชีพสําหรับกลุม
่ อาชีพ สตรีผู ้สูงอายุผู ้พิการผู ้ด ้อยโอกาส
14. อุดหนุนกลุม
่ วิสาหกิจหมูท
่ ี" 5
15. อุดหนุนกลุม
่ วิสาหกิจหมูท
่ ี" 6
16. ฝึ กอบรมผูกผ ้าเพือ
" พัฒนาสตรี อุดหนุนกลุม
่ แม่บ ้านเขาตลาดร่วมใจหมูท
่ ี" 1
17. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุดหนุนกลุม
่ วิสาหกิจชุมชนรวมใจพัฒนา
อาชีพบ ้านคลองบางบ่อ หมูท
่ ี" 4
18. วันแม่แห่งชาติ
19. จัดหาอาหารกลางวัน
20. สนับสนุนอาหารกลางวัน (งบถ่ายโอน,อบต.)พลงตาเอีย
" ม
21. สนับสนุนอาหารกลางวัน (งบถ่ายโอน,อบต.) คลองบางบ่อ
22. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) (งบถ่ายโอน,อบต.)
23. กีฬาสร ้างเด็กไทยให ้สามัคคีมน
ี ํ+ าใจ
24. เด็กน ้อยเรียนรู ้สูโ่ ลกกว ้าง
25. ส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ เศรษฐกิจพอเพียงหนูน ้อยออมทรัพย์นับทวี
26. พ่อแม่ลก
ู ปลูกผักรักสุขภาพ
27. โครงการแก ้ไขปั ญหาสังคม (โอนลด)
28. สนามเด็กเล่นสร ้างชีวม
ี ส
ี ข
ุ
29. ศูนย์การอ่านเคลือ
" นทีใ" นโรงเรียนอุดหนุน ร.ร.บ ้านคลองบางบ่อ
30. อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย(รําไทย) อุดหนุน ร.ร. บ ้านคลองบางบ่อ
31. ปลูกผัก Hydroponicอุดหนุน ร.ร. บ ้านคลองบางบ่อ
32. ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
" (ดนตรีไทย)อุดหนุน ร.ร. บ ้าน พลงตาเอีย
" ม
33. ปลูกพืชไร ้ดิน ไฮโดรโพนิค อุดหนุน ร.ร. บ ้านพลงตาเอีย
" ม
34. อนุรักษ์ วัฒนธรรมของท ้องถิน
" อุดหนุน ร.ร.บ ้านพลงตาเอีย
" ม
35. จัดกิจกรรมรัฐพิธ/ี วันสําคัญทางศาสนา
36. 63 ล ้านใจปกป้ องสถาบันและจัดงานงานรัฐพิธอ
ี ด
ุ หนุนทีท
" ําการปกครองอําเภอวังจันทร์
37. อุดหนุนทีท
" ําการปกครองอําเภอวังจันทร์ตามโครงการงานประเพณีท ้องถิน
"
38. เสริมสร ้างการเรียนรู ้ตามรอยพ่อหลวง
39. วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ วังจันทร์
40. วันสุนทรภูอ
่ ด
ุ หนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอวังจันทร์
41. จัดส่งการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมงานวันอนุรักษ์ มรดกไทย จ.ระยองอุดหนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอ
วังจันทร์
42. สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันทางสังคม อุดหนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอ วังจันทร์
43. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ.วังจันทร์
44. ครอบครัวสัมพันธ์สร ้างสายใยห่างไกลยาเสพติด
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45. พัฒนาศักยภาพสตรีกบ
ั วิถเี ศรษฐกิจพอเพียง
46. ร ้อยรักสร ้างสุขผู ้สูงวัย
47. สงเคราะห์เบีย
+ ยังชีพผู ้ป่ วยเอดส์(งบประมาณถ่ายโอน) (งบประมาณสมทบ)
48. ท ้องถิน
" ยุคใหม่ใส่ใจดูและผู ้สูงวัยผู ้พิการผู ้ด ้อยโอกาส
49. ฝึ กอบรมเพิม
" ประสิทธิภาพผู ้บริหาร,สมาชิกสภา,ผู ้นํ าท ้องถิน
" ,และบุคลากรในองค์กรในการศึกษาดูงาน
นอกสถานที" (โอนลด)
50. จัดเก็บภาษีเคลือ
" นที"
51. จัดหา ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ และเครือ
" งมือในการปฏิบต
ั งิ าน
52. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักการเมืองและเจ ้าหน ้าที" ของรัฐ
53. กฎหมายใกล ้ตัว
+ การจ ้างของ อปท.ระดับอําเภอ
54. อุดหนุน อบต.ป่ ายุบในศูนย์ประสานแลศูนย์รวมข ้อมูลข่าวสารการจัดซือ
วังจันทร์
55. ท ้องถิน
" รวมใจห่างไกลยาเสพติด
56. ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎลดอุบต
ั เิ หตุ
57. พัฒนาการเด็กดีเริม
" ทีน
" มแม่
58. รณรงค์ป้องกันและแก ้ไขปั ญหาโรคเอดส์
59. อุดหนุน ศสมช. สนับสนุนการพัฒนาสาธารณะสุขมูลฐาน
60. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพลงตาเอีย
" ม
61. ท ้องถิน
" ปลอดภัยจากโรคไข ้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ ้า
ี าว
62. พลงตาเอีย
" มเสริมสร ้างสุขภาพดีสข
63. ครัวเรือนน่าอยู่ จัดการขยะเพือ
" ลดมลภาวะสิง" แวดล ้อม (จ ้างเหมาจัดเก็บขยะ)
64. ท ้องถิน
" ร่วมใจคัดแยกขยะทีต
" ้นทาง
65. เยีย
" มบ ้านเพือ
" ป้ องกันภาวะแทรกซ ้อนในผู ้ป่ วยติดเตียง หลอดเลือดสมอง โรคเรือ
+ รังและผู ้สูงอายุ
" งจากการใช ้สารเคมีกําจัดสตรูพช
66. ปรับเปลีย
" นพฤติกรรมความเสีย
ื และแกนนํ าสุขภาพ (อสม)
67. ซ่อมแซมระบบประปา
68. งานประเพณีและศาสนาวัฒนธรรม

โครงการทีด
& า
ํ เนินงานโดยหน่วยงานอืน
& เงินอุดหนุนและงบกลาง ตามแผนพ ัฒนาสามปี 2560
งบกลาง
1. ซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร ้อมปรับเกลีย
" เรียบ หมู่ 1 – 7 ลุกรังไม่น ้อยกว่า 1,000 ลบ.ม
งบประมาณ 240,000.-บาท
งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารสว่ นจ ังหว ัดระยอง
1. ก่อสร ้างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ตก
ิ คอนกรีตสายสหกรณ์ –หนองหอย หมูท
่ ี" 7
งบประมาณ 6,000,000.-บาท
2. ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองอ่าง – คลองจํากา หมู่ 6 งบประมาณ 1,900,000.บาท

32

โครงการทีไ& ม่ได้ดา
ํ เนินการ
1. บ ้านท ้องถิน
" ไทยเทิดไท ้
องค์ราชัน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สํานัก
ช่าง, สํานักการช่าง

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม
และการโยธา-งานก่อสร ้าง
โครงสร ้างพืน
+ ฐาน-งานควบคุม
การก่อสร ้าง

50,000.00

การพ ัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

2. บริการชุมชนและสังคม-สร ้าง
ความเข ้มแข็งของชุมชน-งาน
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนความ
, สํานักงานปลัด อบต.
เข ้มแข็งชุมชน-สร ้างเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู ้สายอาชีพให ้กับ
ชุมชนในท ้องถิน
"

20,000.00

ั
การพ ัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา สงคม
และว ัฒนธรรม
3. อบรมให ้ความรู ้แก่
ผู ้ปกครอง ศพด.อบต.พลงตา
เอีย
" ม

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สํานักการศึกษา

2. บริการชุมชนและสังคมการศึกษา-งานบริหารทั"วไป
เกีย
" วกับการศึกษา-การบริหาร
การศึกษา

10,000.00

4. วันเด็กแห่งชาติ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สํานักการศึกษา

2. บริการชุมชนและสังคมการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

80,000.00

5. ละเล่นเด็กไทยและดนตรี
ไทยภูมป
ิ ั ญญาไทยท ้องถิน
"

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สํานักการศึกษา

2. บริการชุมชนและสังคมการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

20,000.00

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
6. ฝึ กซ ้อมแผนป้ องกันอัคคีภัย ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
ใสใจชีวห
ี นูน ้อย
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สํานักการศึกษา

2. บริการชุมชนและสังคมการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

5,000.00

7. ส่งเสริมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาฯ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สํานักการศึกษา

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา
วัฒนธรรมท ้องถิน
" -ส่งเสริมการ
ศาสนา

10,000.00

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
ด ้วยสองมือน ้อย

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สํานักการศึกษา

2. บริการชุมชนและสังคมการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

10,000.00

9. หนูน ้อยรักการอ่าน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สํานักการศึกษา

2. บริการชุมชนและสังคมการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

10,000.00

10. ปฐมนิเทศผู ้ปกครอง
ึ ษา
ประจําปี ศก

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สํานักการศึกษา

2. บริการชุมชนและสังคมการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา-งานโรงเรียน

10,000.00

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต.

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา
วัฒนธรรมท ้องถิน
" -อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถช
ี วี ต
ิ

5,000.00

12. บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร ้อนฯ อุดหนุน สภาวัฒนธรรม
อ.วังจันทร์

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต.

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา
วัฒนธรรมท ้องถิน
" -ส่งเสริมการ
ศาสนา

20,000.00

่ าเซียน
13. หนูน ้อยเรียนรู ้สูอ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สํานักการศึกษา

2. บริการชุมชนและสังคมการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา-กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

5,000.00

11. พัฒนาบุคลิกภาพ งาม
อย่างไทยอุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอําเภอ วังจันทร์
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ั
การพ ัฒนาสงคม
ครอบคร ัวเข้มแข็ง เพือ
& ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคม
สงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิ
ภาพเด็กและเยาวชน

50,000.00

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต.

1. บริหารทั"วไป-บริหารงาน
ทั"วไป-งานบริหารทั"วไป-การ
ประชาสัมพันธ์

25,000.00

16. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
" สาร
สารสนเทศและการสือ

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต.

1. บริหารทั"วไป-บริหารงาน
ทั"วไป-งานบริหารทั"วไป-การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
ประมวลผลข ้อมูลทั"วไปของ
องค์กร

50,000.00

17. ปรับปรุงผังเมืองรวมและ
การวางผังชุมชน

2. บริการชุมชนและสังคม-สร ้าง
ความเข ้มแข็งของชุมชน-งาน
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนความ
, สํานักงานปลัด อบต.
เข ้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพือ
" ให ้
เกิดการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
แก ้ไข ปั ญหาชุมชน

10,000.00

18. พัฒนาศักยภาพคน
ท ้องถิน
" ยุคใหม่ก ้าวทัน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. บริการชุมชนและสังคม-สร ้าง
ความเข ้มแข็งของชุมชน-งาน
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนความ
, สํานักงานปลัด อบต.
เข ้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให ้
ความรู ้ทางด ้านวิขาการ

20,000.00

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
19. ปกป้ องสถาบันสําคัญของ สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
นันทนาการ-งานศาสนา
ชาติ
, สํานักงานปลัด อบต.
วัฒนธรรมท ้องถิน
" -จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของข ้าราชการและ
พนักงานส่วนท ้องถิน
"

30,000.00

20. ศูนย์พระมหาชนก ใน
ท ้องถิน
" ชุมชน และสถาน
การศึกษา

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
นันทนาการ-งานศาสนา
, สํานักงานปลัด อบต.
วัฒนธรรมท ้องถิน
" -จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของข ้าราชการและ
พนักงานส่วนท ้องถิน
"

30,000.00

21. พลงตาเอีย
" มก ้าวไกลสุข
ใจประชายึดธรรมาภิบาล

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต.

22. ฝึ กอบรมการจัดทําแผน
ชุมชนและบูรณาการแผนสาม
ปี

2. บริการชุมชนและสังคม-สร ้าง
ความเข ้มแข็งของชุมชน-งาน
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนความ
, สํานักงานปลัด อบต.
เข ้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพือ
" ให ้
เกิดการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
แก ้ไข ปั ญหาชุมชน

14. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
ชุมชน
, สํานักงานปลัด อบต.
การพ ัฒนาด้านการบริหารจ ัดการองค์กร
15. รณรงค์การจ่ายภาษี ตรง
เวลาเพือ
" พัฒนาท ้องถิน
"

1. บริหารทั"วไป-บริหารงาน
ทั"วไป-งานบริหารทั"วไป-การ
ประชาสัมพันธ์

1. บริหารทั"วไป-บริหารงาน
ทั"วไป-งานบริหารทั"วไป-การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
ประมวลผลข ้อมูลทั"วไปของ
องค์กร

23. จัดเก็บข ้อมูลพืน
+ ฐานเพือ
"
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต.

24. จัดตัง+ ศูนย์พระมหาชนก
อําเภอวังจันทร์ อุดหนุน
ปกครองวังจันทร์

2. บริการชุมชนและสังคม-การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
นันทนาการ-งานศาสนา
, สํานักงานปลัด อบต.
วัฒนธรรมท ้องถิน
" -จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของข ้าราชการและ
พนักงานส่วนท ้องถิน
"

25. อบรมพัฒนาศักยภาพ
+ จัดจ ้าง
คณะกรรมการจัดซือ

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง

1. บริหารทั"วไป-บริหารงาน
ทั"วไป-งานบริหารทั"วไป-การ
บริหารงานบุคคล

100,000.00

40,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00
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26. พัฒนาศักยภาพศูนย์ อป
พร. อบต. พลงตาเอีย
" ม

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต.

1. บริหารทั"วไป-บริหารงาน
ทั"วไป-งานบริหารทั"วไป-การ
บริหารงานบุคคล

27. เพิม
" ศักยภาพในการ
ป้ องกันยาเสพติด อุดหนุน
ศพส.จ.ระยอง

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต.

1. บริหารทั"วไป-บริหารงาน
ทั"วไป-งานบริหารทั"วไป-การ
บริหารงานบุคคล

20,000.00

28. ท ้องถิน
" อุน
่ ใจช่วยเหลือฉั บ สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
ไว
, สํานักงานปลัด อบต.

1. บริหารทั"วไป-บริหารงาน
ทั"วไป-งานบริหารทั"วไป-การ
บริหารงานบุคคล

10,000.00

29. ส่งเสริมการดําเนินงาน
กิจการเหล่ากาชาด

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต.

1. บริหารทั"วไป-บริหารงาน
ทั"วไป-งานบริหารทั"วไป-การ
บริหารงานบุคคล

5,000.00

สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต.

2. บริการชุมชนและสังคมสาธารณสุข-งานโรงพยาบาลส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

100,000.00

31. งานผลไม ้ใจเกินร ้อย ครัง+
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
ที" 6 แรลลีเ" พือ
" สุขภาพจักรยาน
, สํานักงานปลัด อบต.
ชมสวนลดภาวะโลกร ้อน

2. บริการชุมชนและสังคมสาธารณสุข-งานโรงพยาบาลส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

50,000.00

200,000.00

การพ ัฒนาด้านสาธารณสุข
30. กีฬาท ้องถิน
" ท ้องที"
สัมพันธ์

การพ ัฒนาด้านทร ัพยากรธรรมชาติและสิง& แวดล้อม
32. ท ้องถิน
" ไทยรวมใจภักดิg
รักษ์ พน
ื+ ทีส
" เี ขียว

1. บริหารทั"วไป-บริหารงาน
ทั"วไป-งานบริหารทั"วไป-ส่งเสริม
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
การสร ้างความรู ้ความเข ้าใจให ้
, สํานักงานปลัด อบต.
ประชาชนตระหนักทางด ้าน
สิง" แวดล ้อม

33. ส่งเสริมปรับปรุงแก ้ไขหรือ
สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
ฟื+ นฟูสงิ" แวดล ้อมและ
, สํานักงานปลัด อบต.
ทรัพยากรสิง" แวดล ้อม

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตรงานอนุรักษ์ แหล่งนํ+ าและป่ าไม ้ชลประทานขนาดเล็ก

30,000.00

30,000.00

ซ. คณะกรรมการ
1.คณะกรรมการพ ัฒนาท้องถิน
&
1. นายประสาน ขาวสะอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เกษร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล คนที" 1
กรรมการ
3. นายสนิท ดําริหช
์ อบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล คนที" 2
กรรมการ
4. นายถาวร โตอาจ
ผู ้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 4 กรรมการ
5. นายแสงจันทร์ รอดเพชรภัย ผู ้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 1 กรรมการ
6. นายสวัสดิg จันทลา
ผู ้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 7 กรรมการ
7. นายนายนิโรจน์
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
8. นางปทุมทิพย์ โพธิเg งิน
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
9. นายสุวัฒน์ แสงอากาศ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
10.ปลัดอําเภอผู ้ประสานงานประจําตําบล ผู ้แทนภาคราชการ
กรรมการ
11. สาธารณสุขตําบล
ผู ้แทนภาคราชการ
กรรมการ
12. พัฒนากรประจําตําบล
ผู ้แทนภาคราชการ
กรรมการ
13. สวป.สภ.วังจันทร์
ผู ้แทนภาคราชการ
กรรมการ
14. ท ้องถิน
" อําเภอวังจันทร์
ผู ้แทนภาคราชการ
กรรมการ
15. ผู ้จัดการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคอําเภอแกลง สาขาวังจันทร์ ผู ้แทนภาครัฐวิสาหกิจ กรรมการ
16. นายมาโนช เสงีย
" มวงศ์
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 1
กรรมการ
17. นายสนิท สมเพ็ชร
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 2
กรรมการ
18. นายสําเภา ขาวสะอาด
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 3
กรรมการ
19. นายศักดิช
g าย สุรภาพ
20. นายมานพ รัตนพงษ์

ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 4
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 4

กรรมการ
กรรมการ
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21.
22.
23.
24.

นายเอนก เสงีย
" มวงศ์
นายวิมล คชรินทร์
นางสุนทรี แท ้วิรฬ
ุ ห์
นางสุคนธ์ทพ
ิ ย์ เมืองมา

ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 6
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 7
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู ้ช่วยเลขานุการ

2.คณะกรรมการสน ับสนุนการจ ัดทําแผนพ ัฒนาท้องถิน
&
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2. ผู ้อํานวยการกองช่าง
3. ผู ้อํานวยการกองคลัง
4. หัวหน ้าสํานักปลัด
5. นายสมมารถ พากเพียร
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 7
6. นางวันเพ็ญ มณีแสง
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 3
7. นายสุรย
ิ า วงศ์พยัคฆ์
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ "ี 6
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3.คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน
1. นายสําเภา ขาวสะอาด ผู ้แทนประชาคม หมูท
่ ี" 3
ประธานคณะกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เชิญขวัญ
ผู ้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 3 กรรมการ
3. นายเจน จันทน์ประทุม
ผู ้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 2 กรรมการ
4. นายพนม เหีย
+ มหาญ
ผู ้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 6 กรรมการ
5. ผู ้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.บ ้านพลงตาเอีย
" ม
กรรมการ
6. ผู ้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.บ ้านคลองบางบ่อ
กรรมการ
7. นางสาวพยุง พลายมี
ผู ้อํานวยการกองช่าง
กรรมการ
+ บน ผู ้อํานวยการกองคลัง
8. นางสาวชลัยรัตน์ ชัน
กรรมการ
9. นางนิเพลิน ทวีสข
ุ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
10.นางวันเพ็ญ มณีแสง
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
11.นางสมใจ เขียวชอุม
่
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 5
กรรมการและ เลขานุการ
12.นางสุคนธ์ทพ
ิ ย์ เมืองมา เจ ้าหน ้าทีว" เิ คราะห์นโยบายและแผน
ผู ้ช่วยเลขานุการ

ทัง+ นี+ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ" กีย
" วข ้องมีข ้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข ้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.พลงตาเอีย
" มทราบ เพือ
" จะได ้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต ้องการของประชาชนในพืน
+ ทีใ" นระยะต่อไป
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สว่ นที& 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบ ัติงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบ ัติงาน
"
1. ส่วนราชการ หน่วยงานอืน
" ๆ ส่งแผนงานโครงการเพือ
" บรรจุในแผนล่าช ้า ทําให ้ต ้องมีการแก ้ไขชือ
โครงการ/กิจกรรม หลังจากแผนประกาศใช ้
2. งบประมาณมีน ้อยและจํากัด แต่โครงการในแผนพัฒนาสามปี มจ
ี ํานวนมาก
3. การติดตามประเมินผลแผนไม่สามารถเปรียบเทียบให ้เห็นถึงผลสัมฤทธิไg ด ้กับแผนพัฒนาสามปี
เนือ
" งจากแผนพัฒนาสามปี มจ
ี ํานวนโครงการและงบประมาณทีต
" งั + ไว ้เป็ นจํานวนมาก แต่งบประมาณ
ของ อบต. ทีม
" อ
ี ยูจ
่ ริงมีน ้อย จึงทําให ้ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประสบผลสําเร็จได ้น ้อย
4. การประเมินผลแผน เป็ นการประเมินในเชิงปริมาณ ไม่ใช่ในเชิงคุณภาพ ทําให ้ไม่สามารถ ระบุถงึ
ความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจได ้อย่างชัดเจน
5. การบันทึกข ้อมูลในระบบของกรมส่งเสริมฯ ยังไม่ครบถ ้วนในส่วนของการใช ้จ่ายงบประมาณตาม
ข ้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี เท่านัน
+
6. ข ้อเท็จจริงโครงการทีด
" ําเนินการโดยหน่วยงานอืน
" และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือเข ้ามา
ดําเนินโครงการไม่มก
ี ารบันทึกในระบบฯ
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดทําแผนพัฒนา ควรทีจ
" ะเป็ นโครงการทีค
" าดว่าจะมีงบประมาณในการดําเนินงานและสามารถขอรับ
ั ยภาพได ้ ไม่ควรนํ าทุกโครงการเข ้ามาไว ้ในแผนพัฒนาทัง+ หมด
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทีม
" ศ
ี ก
ผู ้เกีย
" วข ้องในการจัดทําแผนพัฒนา ควรให ้ความสําคัญ ต่อโครงการ/กิจกรรม ทีป
" ระชาคมคัดเลือก เรียงลําดับตาม
ความต ้องการของประชาชน ในการแก ้ไขปั ญหา
2.คณะกรรมการพัฒนาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เกีย
" วข ้องในการพิจารณาแผนพัฒนาท ้องถิน
" ควรมีความรู ้ความ
เข ้าใจต่อบทบาทหน ้าทีข
" องตนโดยคํานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมเป็ นหลัก พิจารณา โครงการ/กิจกรรม เรียงลําดับ
ก่อนหลังในแผนพัฒนา ให ้ตรงกับความต ้องการของประชาชนทีเ" สนอ
*************************************

