1

คํานํา

คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา ได ้ติด ตามประเมิน ผลแผนพั ฒ นา
" ม และจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา
องค์การบริหาร สว่ นตําบลพลงตาเอีย
ิ ธิภาพ
องค์การบริหารสว่ นตําบลลงตาเอีย
" ม ประจําปี 2559 ซงึ" มีความมุง่ หมายเพือ
" ประเมินประสท
ิ ธิผลการดําเนินงานขององค์การบริหารสว่ นตําบลพลงตาเอีย
และประสท
" ม ในรอบปี งบประมาณ
2559 โดยการตรวจสอบจากระบบเพื"อ การวางแผนและประเมิน ผลการใช จ่้ า ยงบประมาณ
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
พฤศจิกายน 2559
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่ ยกําก ับการจ ัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิน
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( โดยตนเอง
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สว่ นที( 1
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพ ัฒนา
องค์การบริหารสว่ นตําบลพลงตาเอีย
( ม ประจําปี งบประมาณ 2559
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอีย
" ม
ได ้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย
" ม
่ ารปฏิบต
ตามแนวทางคูม
่ อ
ื การ ติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน ไปสูก
ั ข
ิ ององค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
"
โดยคณะกรรมการได ้มีการประชุมพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ
? ถึงเดือนกันยายน 2559) คณะกรรรมการติดตามและ
2559 (ตัง? แต่เดือน ตุลาคม 2558
เสร็จสิน
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย
" ม ขอสรุป รายงานผล ซึง" ได ้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย
" ม ประจําปี
งบประมาณ 2559 ดังนี?
1. การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอีย
" ม มีการดําเนินการเป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทําแผนของ
องค์กรปกครองส่วน ท ้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 2559 สรุปได ้ดังนี?
- จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาประจําปี 2559 จํานวน 134 โครงการ
- จํานวนโครงการทีจ
" ัดทําเป็ นข ้อบัญญัต ิ ปี 2559 จํานวน 100 โครงการ
- จํานวนโครง การทีด
" ําเนินการจริงตามข ้อบัญญัต ิ จํานวน
76 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 56.71 ของโครงการในแผนปี 2559 (หมายเหตุ ไม่รวม
กับทีห
" น่วยงานอืน
" ๆ อุดหนุนงบประมาณให ้กับ อบต.พลงตาเอีย
" ม)
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สรุปแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพ ัฒนาระยะ 3 ปี (2559 - 2561)
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( 3 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

แบบที( 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
(

ี9 จง : แบบที" 2 เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
คําชแ
" ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
" ภายใต ้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการติดตามจากระบบ
เพือ
" การวางแผนและประเมินผลการใช ้จ่ายงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
" โดยมี
รายละเอียด ดังนี?
ด ้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัตใิ ห ้องค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
" ต ้องรายงานผลการดํ าเนินงานต่อประชาชนในเรือ
" งการจัดทํ างบประมาณ การใช ้จ่าย
และผลการดํ าเนินงานในรอบปี เพือ
" ให ้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและกํ ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครอง ส่วนท ้องถิน
" และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทํ าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
" พ.ศ. 2548 ข ้อ 30(5) กําหนดให ้ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
" เสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อ สภาท ้องถิน
" คณะกรรมการพัฒนาท ้องถิน
" และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให ้ประชาชนทราบโดยทั"วไปอย่างน ้อยปี ละหนึง" ครัง? ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั น
? เพือ
" การปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
" พ.ศ. 2548 ข ้อ 30
(5) อบต.พลงตาเอีย
" ม จึงขอประกาศผลการดํ าเนินงานการจัดทํ า
งบประมาณการใช ้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทัง? การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท ้องถิน
" ในรอบ
" ให ้ประชาชนได ้มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพือ
อบต.พลงตาเอีย
" ม ดังนี?
ั ัศน์ ของ อบต.พลงตาเอีย
ก. วิสยท
" ม
"เป็ นองค์การบริหารส่วนตําบลทีส
" ง่ เสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยัง" ยืน"
ข. พ ันธกิจ ของ อบต.พลงตาเอีย
" ม
1. พัฒนาโครงสร ้างพืน
? ฐานเพือ
" เพิม
" ศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพืน
? ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุม
่ อาชีพ ให ้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชม
ุ ชนให ้มี
มาตรฐานบนพืน
? ฐานเศรษฐกิจสร ้างสรรค์ ลดรายจ่ายเพิม
" รายได ้และขยายโอกาสให ้แก่ประชาชนและชุมชน
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน เพือ
" การพัฒนาทีย
" งั" ยืน
3. พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย
" วเชิงอนุรักษ์ และเชิงนิเวศน์
4. เกษตรปลอดภัยและมีรายได ้ของสินค ้าเกษตรและจากสินค ้าเกษตรแปรรูป สร ้างรายได ้ของท ้องถิน
"
เพิม
" ขึน
?
ั ดิศ
5. พัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ให ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีเกียรติ มีศก
W รี มีความรู ้
สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวต
ิ ทีด
" ข
ี น
ึ?
" ชมจาก
6. อนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอน
ั ดีงามของท ้องถิน
" ให ้เป็ นทีย
" อมรับและชืน
นักท่องเทีย
" ว
7. องค์การบริหารส่วนตําบล มีระบบบริหารจัดการทีด
" ี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน
? โดยให ้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการท ้องถิน
" มากขึน
?
ค. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา ของอบต.พลงตาเอีย
" มได ้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว ้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี?
1. การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
? ฐานและระบบสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร ้างปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนระหว่างหมูบ
่ ้าน ตําบล สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายนํ? า
รางระบายนํ? า
1.2 พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคแหล่งนํ? าเพือ
" การเกษตรและเพือ
" การ
อุปโภค-บริโภค
1.3 พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปการ อาคารสถานที"
2.การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งจําหน่ายสินค ้าทางการเกษตรสินค ้าชุมชน และสินค ้าแปรรูป
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสร ้างความเข ้มแข็งของกลุม
่ อาชีพในชุมชน

6

7

3.การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม
3.1 ส่งเ
สริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทัง? ในระบบและนอกระบบ
3.2 ส่งเ
สริมสนับสนุนและพัฒนาเ
ด็กและเ
ยาวชน
3.3 ส่งเ
สริมกิจกรรมงานรัฐพิธ ี ศาสนา ประเ
พณีวฒ
ั นธรรมและภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
"
4. การพัฒนาสังคม ครอบครัวเ
ข ้มแข็งเ
พือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
4.1 ส่งเ
สริมสนับสนุนและพัฒนางานครอบครัว
4.2 ส่งเ
สริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม
5.การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการองค์กร
5.1 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเ
พือ
" เ
พิม
" ประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั ริ าชการ
5.2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 งานป้ องกันและบรรเ
ทาสาธารณภัย
6.การพัฒนาด ้านสาธารณสุข
6.1 ส่งเ
สริมและสนับสนุนกิจกรรมด ้านสาธารณสุข
6.2 ส่งเ
สริมกิจกรรมด ้านการกีฬา
7.การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล ้อม
7.1 สนับสนุนส่งเ
สริมให ้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
"
สิงแวดล ้อม
7.2 พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเ
ทีย
" วเ
ชิงอนุรักษ์ และเ
ชิงนิเ
วศน์

ง. การวางแผน
อบต.พลงตาเอีย
" ม ได ้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการทีบ
" ัญญัตไิ ว ้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
" พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ
" รับฟั งปั ญหาและความต ้องการทีแ
" ท ้จริงของประชาชนในพืน
? ที"
ก่อนนํ ามาจัดทําโครงการเพือ
" พัฒนาพืน
? ที" ทีบ
" รรจุไว ้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.พลงตาเอีย
" ม ได ้ประกาศใช ้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมือ
" วันที" 30 มิถน
ุ ายน 2558 โดยได ้กําหนดโครงการทีจ
" ะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)

ยุทธศาสตร์

2559
จํานวน

งบประมาณ

2560
จํานวน

งบประมาณ

2561
จํานวน งบประมาณ

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
? ฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค

29

47,521,480.00

13

30,067,000.00

4

750,000.00

การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ และส่งเสริม
อาชีพ

9

570,000.00

3

440,000.00

3

440,000.00

การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา สังคม
และวัฒนธรรม

43

5,386,800.00

11

4,397,600.00

11

4,397,600.00

การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข ้มแข็ง เพือ
"
ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

8

330,000.00

1

48,000.00

1

48,000.00

การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการองค์กร

28

1,516,000.00

8

675,000.00

6

655,000.00

การพัฒนาด ้านสาธารณสุข

12

682,500.00

1

10,000.00

1

10,000.00

5

1,010,000.00

3

540,000.00

3

140,000.00

การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง" แวดล ้อม
รวม

134 57,016,780.00

40 36,177,600.00

29 6,440,600.00

8
จ. การจ ัดทํางบประมาณ
ผู ้บริหารอบต.พลงตาเอีย
" ม ได ้ประกาศใช ้ข ้อบัญญัตงิ บประมาณ เมือ
" วันที" 1 ตุลาคม 2558 โดยมีโครงการทีบ
" รรจุอยูใ่ นข ้อบัญญัต ิ
งบประมาณ จํานวน 100 โครงการ งบประมาณ 11,062,100 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี?

ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบ ัญญ ัติ

โครงการ

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
? ฐานและระบบสาธารณูปโภค

7

2,443,380.00

การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ

6

510,000.00

การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

38

4,757,220.00

การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข ้มแข็ง เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

7

358,000.00

การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการองค์กร

27

1,488,500.00

การพัฒนาด ้านสาธารณสุข

10

595,000.00

5

910,000.00

100

11,062,100.00

การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล ้อม
รวม

รายละเอียดโครงการในข ้อบัญญัตงิ บประมาณ อบต.พลงตาเอีย
" ม มีดังนี?

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม
( า
งบประมาณ
รายได ้จัดเก็บเอง

จํานวน
งบประมาณ

ว ัตถุ
ประสงค์

1.

การพัฒนาด ้าน
ก่อสร ้างถนนคอนกรีต
โครงสร ้างพืน
? ฐาน สายสหกรณ์ ซอย 4หมู่
และระบบ
2
สาธารณูปโภค

2.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
? ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

3.

การพัฒนาด ้าน
ติดตัง? ซ่อมแซมไฟฟ้ า
โครงสร ้างพืน
? ฐาน สาธารณะริมทาง
และระบบ
สาธารณูปโภค

รายได ้จัดเก็บเอง

100,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนได ้รับ จํานวนหมูบ
่ ้านที"
ความปลอดภัยในชีวต
ิ
ติดตัง? ซ่อมแซม
ิ การ
ไฟฟ้ า 7 หมู่
และทรัพย์สน
ประกอบอาชีพ

4.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
? ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

ติดตัง? สัญญาณไฟ
กระพริบพร ้อมป้ าย
จราจร สะพานคลองจํา
กา หมู่ 4

รายได ้จัดเก็บเอง

68,100.00 เพือ
" ให ้ประชาชนหมู่ 4 จํานวนโครงการ
ได ้รับความปลอดภัยใน ทีจ
" ัดทํา 1
ในการสัญจรไปมา
โครงการ

5.

การพัฒนาด ้าน
การจัดทําฝายกระสอบ
โครงสร ้างพืน
? ฐาน ทราย
และระบบ
สาธารณูปโภค

รายได ้จัดเก็บเอง

6.

ก่อสร ้างถนนคอนกรีต
รายได ้จัดเก็บเอง
เสริมเหล็ก สายพลงตา
เอีย
" ม-หนองหอย หมู่ 5
" มกับ สาย 344 บ ้าน
เชือ
บึงแกลง

1,631,280.00 เพือ
" ให ้ประชาชนในหมู่
2ได ้มีถนนในการ
คมนาคมอย่าง
ปลอดภัย

ผลผลิต
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ระยะทางยาว
488 ม.

77,600.00 เพือ
" ให ้ประชาชนในหมู่ ระยะทางถนนที"
5 ได ้มีถนนในการ
ก่อสร ้างระยะทาง
คมนาคมอย่าง
18เมตร
ปลอดภัย

300,000.00 เพือ
" ให ้มีแหล่งนํ? าเพือ
"
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

จํานวนโครงการ
ทีจ
" ัดทํา 1
โครงการ

การพัฒนาด ้าน
บ ้านท ้องถิน
" ไทยเทิดไท ้ รายได ้จัดเก็บเอง
โครงสร ้างพืน
? ฐาน องค์ราชัน
และระบบ
สาธารณูปโภค

50,000.00 เพือ
" ให ้ผู ้ด ้อยโอกาส
ได ้รับการช่วยเหลือ
ซ่อมแซมทีพ
" ักอาศัย

ซ่อมแซมบ ้านผู ้
ยากไร ้จํานวน 1
หลัง

7.

การพัฒนาด ้าน
ก่อสร ้างกําแพงกันดินริม รายได ้จัดเก็บเอง
โครงสร ้างพืน
? ฐาน รัว? ทีท
" ําการ อบต.พลง
และระบบ
ตาเอีย
" ม
สาธารณูปโภค

216,400.00 เพือ
" ป้ องกันการเลือ
" น
ไหลของดิน และความ
ปลอดภัยของอาคาร
สํานักงานและผู ้มาใช ้
บริการของ อบต.

สูง2.50 ม.ยาว
17.50 ม.รัว? เหล็ก
สูง 1 ม.ยาว
2.15 ม.จํานวน
23 ช่อง และถม
ดินปรับเกลีย
"
พร ้อมบดทับ

8.

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

400,000.00 ให ้ประชาชนมีรายได ้
เพิม
" ขึน
? มีแหล่ง
จําหน่ายสินค ้าเป็ นที"
รู ้จักทั"วไปของ

ให ้ชาวสวนผลไม ้
ใน

เทศกาลถนนผลไม ้

รายได ้จัดเก็บเอง

9
นักท่องเทีย
" วแก ้ไข
ปั ญหาราคาผลไม ้
ตกตํ"า การมีสว่ นร่วม
ของประชาชน
9.

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

ฝึ กอบรมอาชีพสําหรับ รายได ้จัดเก็บเอง
กลุม
่ อาชีพ สตรีผู ้สูงอายุ
ผู ้พิการผู ้ด ้อยโอกาส

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
ทักษะในการประกอบ
อาชีพ

จัดฝึ กอบรม
อาชีพให ้แก่กลุม
่
ต่างๆ ทีส
" นใจใน
ตําบล จํานวน 1
ครัง?

10. การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

อุดหนุนกลุม
่ วิสาหกิจหมู่ รายได ้จัดเก็บเอง
ที" 2

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมีการ กลุม
่ วิสาหกิจหมู่
รวมกลุม
่ อาชีพเพือ
"
ที" 2
สร ้างงานสร ้างรายได ้

11. การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

อุดหนุนกลุม
่ วิสาหกิจหมู่ รายได ้จัดเก็บเอง
ที" 4 อิสลาม

30,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมีการ กลุม
่ วิสาหกิจหมู่
รวมกลุม
่ อาชีพเพือ
"
ที" 4 อิสลาม 1
สร ้างงานสร ้างรายได ้ กลุม
่

12. การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

อุดหนุนกลุม
่ วิสาหกิจหมู่ รายได ้จัดเก็บเอง
ที" 5

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมีการ กลุม
่ วิสาหกิจหมู่
รวมกลุม
่ อาชีพเพือ
"
ที" 5
สร ้างงานสร ้างรายได ้

13. การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนได ้มี
ความรู ้ด ้านการเกษตร
ทีสามารถนํ าไปใช ้
ประโยชน์ได ้

14. การพัฒนาด ้าน
สานฝั นบัณฑิตน ้อย
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

35,000.00 เพือ
" สร ้างขวัญกําลังใจ ศูนย์พัฒนาเด็ก
ให ้เด็กก่อนวัยเรียนบน เล็กอบต.พลงตา
พืน
? ฐานทางการเรียนรู ้ เอีย
" ม ทัง? 2 แห่ง

15. การพัฒนาด ้าน
วันแม่แห่งชาติ
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" ให ้เด็กนักเรียนและ โครงการทีจ
" ัดทํา
เยาวชนได ้สํานึกถึง
1 โครงการ
ความสําคัญของ
พระคุณมารดา

16. การพัฒนาด ้าน
วันเด็กแห่งชาติ
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

90,000.00 เพือ
" ให ้เด็กวัยเรียนใน โครงการทีจ
" ัดทํา
ตําบลมีโอกาสสร ้าง
1 โครงการ
พืน
? ฐานทางการเรียนรู ้

17. การพัฒนาด ้าน
จัดหาอาหารกลางวัน
การศึกษา ศาสนา (ศพด)
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

806,400.00 เพือ
" ให ้เด็กก่อนวัยเรียน โครงการทีจ
" ัดทํา
และในวัยเรียนมีภาวะ 1 โครงการ
โภชนาการทีด
" ี

18. การพัฒนาด ้าน
สนับสนุนอาหารกลางวัน รายได ้จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา (ร.ร.บ ้านพลงตาเอีย
" ม)
สังคม และ
วัฒนธรรม

996,000.00 เพือ
" ให ้เด็กก่อนวัยเรียน โครงการทีจ
" ัดทํา
และในวัยเรียนมีภาวะ 1 โครงการ
โภชนาการทีด
" ี

19. การพัฒนาด ้าน
สนับสนุนอาหารกลางวัน รายได ้จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา (ร.ร.บ่า? นคลองบางบ่อ)
สังคม และ
วัฒนธรรม

496,000.00 เพือ
" ให ้เด็กก่อนวัยเรียน โครงการทีจ
" ัดทํา
และในวัยเรียนมีภาวะ 1 โครงการ
โภชนาการทีด
" ี

ส่งเสริมด ้าน
วิชาการ

20. การพัฒนาด ้าน
สนับสนุนอาหารเสริม
การศึกษา ศาสนา (นม)
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

1,011,920.00 เพือ
" ให ้เด็กก่อนวัยเรียน โครงการทีจ
" ัดทํา
และในวัยเรียนมีภาวะ 1 โครงการ
โภชนาการทีด
" ี

21. การพัฒนาด ้าน
กีฬาสร ้างเด็กไทยให ้
การศึกษา ศาสนา สามัคคีมน
ี ํ? าใจ
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้เด็ก รู ้จักให ้อภัย โครงการทีจ
" ัดทํา
มีนํ?าใจนักกีฬา เพิม
"
1 โครงการ
มากขึน
?

22. การพัฒนาด ้าน
หนูน ้อยเรียนรู ้อาเซียน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

5,000.00 ฝึ กทักษะด ้านภาษา
แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
อบต. เพือ
" ต ้อนรับการ
เข ้าประชาคมอาเซียน

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

23. การพัฒนาด ้าน
ละเล่นเด็กไทยและ
การศึกษา ศาสนา ดนตรีไทยภูมป
ิ ั ญญา

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" เป็ นการส่งเสริม
การอนุรักษ์ วัฒนธรรม

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ
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สังคม และ
วัฒนธรรม

ไทยท ้องถิน
"

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

อันดีงามของไทย
รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้เด็ก ใช ้เวลาว่าง โครงการทีจ
" ัดทํา
ให ้เกิดประโยชน์ มี
1 โครงการ
กิจกรรม นอกห ้องเรียน
เพิม
" ทักษะการเรียนรู ้
เพิม
" มากขึน
?

25. การพัฒนาด ้าน
เด็กเล็กสุขภาพดีชวี แ
ี สน รายได ้จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา สุข
สังคม และ
วัฒนธรรม

5,000.00 เพือ
" ให ้เด็กมีสข
ุ ภาพที" โครงการทีจ
" ัดทํา
แข็งแรงปลอดภัยจาก 1 โครงการ
โรคติดต่อต่างๆ

26. การพัฒนาด ้าน
หนูน ้อยออมทรัพย์นับ
รายได ้จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา ทวีเพือ
" ส่งเสริมคุณภาพ
สังคม และ
ชีวต
ิ เศรษฐกิจพอเพียง
วัฒนธรรม

5,000.00 เพือ
" ให ้เด็กรู ้จักการ
ประหยัดและเก็บออม

นักเรียนจํานวน
150 คน

27. การพัฒนาด ้าน
ฝึ กซ ้อมแผนป้ องกัน
รายได ้จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา อัคคีภัยใสใจชีวห
ี นูน ้อย
สังคม และ
วัฒนธรรม

5,000.00 ให ้เด็กเล็กเข ้าใจใน
การป้ องกันภัยและ
ช่วยเหลือตัวเองใน
เบือ
? งต ้น

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

28. การพัฒนาด ้าน
หิว? ปิ" นโตเข ้าวัด
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

10,000.00 เพือ
" ปลูกฝั งให ้เด็กเล็ก โครงการทีจ
" ัดทํา
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมสืบ 1 โครงการ
สานวัฒนธรรมไทย

29. การพัฒนาด ้าน
ธรรมคลายใจเพือ
"
การศึกษา ศาสนา ส่งเสริมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

10,000.00 เพือ
" การสืบสานบํารุง โครงการทีจ
" ัดทํา
พุทธศาสนาโดยการ
1 โครงการ
ปลูกฝั งให ้เด็กเล็กได ้มี
ส่วนร่วมในทุกจ
ิ กรรม

30. การพัฒนาด ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่า
การศึกษา ศาสนา อยูด
่ ้วยสองมือน ้อย
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

10,000.00 เพือ
" ปลูกฝั งให ้เด็กเล็ก โครงการทีจ
" ัดทํา
มีความรักใน
1 โครงการ
สิง" แวดล ้อมทีด
" ี

31. การพัฒนาด ้าน
บรรพชาสามเณรภาคฤดู รายได ้จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา ร ้อน
สังคม และ
วัฒนธรรม

30,000.00 เพือ
" ให ้เด็กและเยาวชน โครงการทีจ
" ัดทํา
มีคณ
ุ ธรรมและ
1 โครงการ
จริยธรรมมากขึน
?

32. การพัฒนาด ้าน
สนามเด็กเล่นเพือ
" น ้อง
การศึกษา ศาสนา อุดหนุน ร.ร.บ ้านคลอง
สังคม และ
บางบ่อ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" กระตุ ้นพัฒนาการ
ทัง? ด ้านร่างกาย
อารมณ์สงั คมและ
สติปัญญาจิตใจของ
เด็ก

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

อนุรักษ์ และสืบสาน
รายได ้จัดเก็บเอง
วัฒนธรรมไทย(รําไทย)
อุดหนุน ร.ร. บ ้านคลอง
บางบ่อ

30,000.00 เพือ
" เป็ นการส่งเสริม
การอนุรักษ์ วัฒนธรรม
อันดีงามของไทย

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

34. การพัฒนาด ้าน
ปลูกผัก Hydroponic
รายได ้จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา อุดหนุน ร.ร. บ ้านคลอง
สังคม และ
บางบ่อ
วัฒนธรรม

28,000.00 เพือ
" ให ้เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานอย่าง
เพียงพอส่งเสริมการ
ทํางานร่วมกัน

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

35. การพัฒนาด ้าน
โครงการแก ้ไขปั ญหา
การศึกษา ศาสนา สังคม
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

15,000.00 เพือ
" ให ้เด็ก เยาวชน
โครงการทีจ
" ัดทํา
นักเรียนใช ้เวลาว่างให ้ 1 โครงการ
เกิดประโยชน์

36. การพัฒนาด ้าน
พัฒนาระบบห ้องสมุด
การศึกษา ศาสนา อุดหนุน ร.ร. บ ้าน
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

60,000.00 เพือ
" พัฒนาห ้องสมุด
เป็ นแหล่งเรียนรู ้ที"
ทันสมัยทุกด ้าน

33. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

? กลองยาวอุดหนุน รายได ้จัดเก็บเอง
37. การพัฒนาด ้าน
จัดซือ
การศึกษา ศาสนา ร.ร. บ ้านพลงตาเอีย
" ม
สังคม และ
วัฒนธรรม

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

20,000.00 เพือ
" ให ้เด็ก เยาวชน ใช ้ โครงการทีจ
" ัดทํา
เวลาว่างให ้เกิด
1 โครงการ
ประโยชน์ เรียนรู ้
วัฒนธรรมไทย
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38. การพัฒนาด ้าน
สนามเด็กเล่นเพือ
" น ้อง
การศึกษา ศาสนา อนุบาลอุดหนุน ร.ร.
สังคม และ
บ ้านพลงตาเอีย
" ม
วัฒนธรรม
39. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

ปรับปรุงและพัฒนา
รายได ้จัดเก็บเอง
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารทาง
ภาษาอุดหนุน ร.ร. บ ้าน
พลงตาเอีย
" ม

40. การพัฒนาด ้าน
อบรมหลักสูตรพืน
? ฐาน
่ า่ นิยม
การศึกษา ศาสนา ยุวกาชาดมุง่ สูค
สังคม และ
หลัก 12 ประการ
วัฒนธรรม

97,500.00 เพือ
" ให ้เด็กนักเรียนมี
เครือ
" งเล่นสนามเด็ก
เล่นทีป
" ลอดภัย

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

20,000.00 เพือ
" พัฒนา
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารทาง
ภาษาให ้มีความพร ้อม
ในการจัดการเรียนรู ้

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

รายได ้จัดเก็บเอง

40,000.00 เพือ
" ให ้อาสายุวกาชาด โครงการทีจ
" ัดทํา
่ า่ นิยม
เป็ นคนดีมงุ่ สูค
1 โครงการ
หลัก 12 ประการ
สร ้างสรรค์สงั คมด ้วย
จิตอาสา

41. การพัฒนาด ้าน
สาส์นสัมพันธ์ท ้องถิน
" สู่ รายได ้จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา ชุมชนปฐมนิเทศ
ึ ษา
สังคม และ
ผู ้ปกครองประจําปี ศก
วัฒนธรรม

7,000.00 เพือ
" สร ้างความสัมพันธ์ โครงการทีจ
" ัดทํา
และเสนอแนะความ
1 โครงการ
คิดเห็นเพือ
" นํ ามา
พัฒนาปรับปรุง ศพด.

42. การพัฒนาด ้าน
จัดกิจกรรมรัฐพิธ/ี วัน
การศึกษา ศาสนา สําคัญทางศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม
43. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

299,400.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
โครงการทีจ
" ัดทํา
ตระหนักถึง
1 โครงการ
ความสําคัญของงานรัฐ
พิธแ
ี ละเข ้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีตา่ งๆ

ตาม63ล ้านใจปกป้ อง
รายได ้จัดเก็บเอง
สถาบันและจัดงานงาน
รัฐพิธอ
ี ด
ุ หนุนทีท
" ําการ
ปกครองอําเภอวังจันทร์

40,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญและเข ้า
ร่วมกิจกรรมประเพณี
ต่างๆ

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

44. การพัฒนาด ้าน
งานประเพณีและศาสนา รายได ้จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สังคม และ
วัฒนธรรม

300,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญและเข ้า
ร่วมกิจกรรมประเพณี
ต่างๆ

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

50,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญและเข ้า
ร่วมกิจกรรมประเพณี
ต่างๆ

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

45. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนทีท
" ําการ
รายได ้จัดเก็บเอง
ปกครองอําเภอวังจันทร์
ตามโครงการงาน
ประเพณีท ้องถิน
"

46. การพัฒนาด ้าน
วัฒนธรรมไทยสายใย
การศึกษา ศาสนา ชุมชนอุดหนุนสภา
สังคม และ
วัฒนธรรมอ.วังจันทร์
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

25,000.00 เพือ
" เสริมสร ้างความ
โครงการทีจ
" ัดทํา
เข ้มแข็งของชุมชนด ้วย 1 โครงการ
มิตท
ิ างวัฒนธรรม
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม

47. การพัฒนาด ้าน
วันสุนทรภูอ
่ ด
ุ หนุน สภา รายได ้จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอําเภอวัง
สังคม และ
จันทร์
วัฒนธรรม

5,000.00 เพือ
" เป็ นการรําลึกและ โครงการทีจ
" ัดทํา
เชิดชูเกียรติทา่ นสุนทร 1 โครงการ
ภูก
่ วีเอกของโลก

48. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

5,000.00 เพือ
" เป็ นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท ้องถิน
" ใน
จังหวัดระยอง

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

49. การพัฒนาด ้าน
สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันทางสังคม รายได ้จัดเก็บเอง
การศึกษา ศาสนา อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ.วังจันทร์
สังคม และ
วัฒนธรรม

5,000.00 เพือ
" ปลูกจิตสํานึกและ
สร ้างภูมคุ ้มกันทาง
สังคมโดยใช ้มิตท
ิ าง
ศาสนาและวัฒนธรรม
เน ้นการมีสว่ นร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในสังคม

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

50. การพัฒนาด ้าน
พัฒนาบุคลิกภาพ งาม
การศึกษา ศาสนา อย่างไทยอุดหนุน สภา
สังคม และ
วัฒนธรรมอําเภอ
วัฒนธรรม

5,000.00 เพือ
" ให ้เด็กเยาวชนได ้ โครงการทีจ
" ัดทํา
มีความรู ้เข ้าใจในเรือ
" ง 1 โครงการ
มารยาทไทยและ
สามารถปฏิบัตไิ ด ้อย่าง
ถูกต ้อง

จัดส่งการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมงานวัน
อนุรักษ์ มรดกไทย จ.
ระยองอุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอําเภอ

รายได ้จัดเก็บเอง
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51. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด รายได ้จัดเก็บเอง
ขบวนแห่เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี อุดหนุน
ปกครองอําเภอวังจันทร์

20,000.00 เพือ
" ส่งเสริมสนับสนุน
และปฏิบัตงิ านด ้าน
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมของพืน
? ที"

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

จัดฝึ กอบรมให ้
ความรู ้ประมาณ
30 ครอบครัว

52. การพัฒนาสังคม สายใยรักครอบครัว
ครอบครัวเข ้มแข็ง สัมพันธ์รว่ มสร ้างสรรค์
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
ความอบอุน
่

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" ปลูกจิตสํานึกรัก
และเข ้าใจในสถาบัน
ครอบครัว

53. การพัฒนาสังคม พลังสตรี พลังพัฒนา
่ ระชาคม
" สูป
ครอบครัวเข ้มแข็ง ท ้องถิน
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
เศรษฐกิจอาเซียน

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00 ส่งเสริมบทบาทสตรีใน โครงการทีจ
" ัดทํา
การพัฒนาท ้องถิน
"
1 โครงการ
่ ระชาคม
พร ้อมเข ้าสูป
เศรษฐกิจอาเซียน

54. การพัฒนาสังคม เสริมสร ้างผู ้สูงวัยเป็ น
ครอบครัวเข ้มแข็ง หลักชัยให ้ครอบครัว
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้ผู ้สูงอายุได ้มี
โครงการทีจ
" ัดทํา
กิจกรรมทําร่วมกัน
1 โครงการ
เสริมสร ้างสุขภาพจิต
และสุขภาพร่างกายให ้
แข็งแรง

55. การพัฒนาสังคม สงเคราะห์เบีย
? ยังชีพ
รายได ้จัดเก็บเอง
ครอบครัวเข ้มแข็ง ผู ้ป่ วยเอดส์(งบประมาณ
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
ถ่ายโอน) (งบประมาณ
สมทบ)

78,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
" ข
ี น
ึ?

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

รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้สนับสนุนการจัด โครงการทีจ
" ัดทํา
สวัสดิการในชุมชน
1 โครงการ

57. การพัฒนาสังคม ท ้องถิน
" ยุคใหม่ใส่ใจ
ครอบครัวเข ้มแข็ง ดูแลผู ้สูงวัยผู ้พิการ
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
ผู ้ด ้อยโอกาส

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ผู ้พิการ
โครงการทีจ
" ัดทํา
ผู ้สูงอายุ ประชาชน
1 โครงการ
ทั"วไป เข ้าถึงบริการ
ของ อบต.อย่างสะดวก

58. การพัฒนาสังคม อุดหนุนชมรมผู ้สูงอายุ รายได ้จัดเก็บเอง
ครอบครัวเข ้มแข็ง ตําบลพลงตาเอีย
" ม ตาม
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
โครงการฝึ กอบรม
พัฒนาศักยภาพผู ้สูงอายุ

100,000.00 เพือ
" ให ้ผู ้สูงอายุม ี
โครงการทีจ
" ัดทํา
สุขภาพสมบูรณ์
1 โครงการ
แข็งแรงทัง? ร่างกาย
และจิตใจ เป็ นผู ้สูงอายุ
ทีม
" ค
ี ณ
ุ ภาพ

59. การพัฒนาด ้านการ ฝึ กอบรมเพิม
"
รายได ้จัดเก็บเอง
บริหารจัดการ
ประสิทธิภาพผู ้บริหาร,
องค์กร
สมาชิกสภา,ผู ้นํ าท ้องถิน
"
,และบุคลากรในองค์กร
ในการศึกษาดูงานนอก
สถานที"

400,000.00 เพือ
" ให ้บุคลากร
ปฏิบัตงิ านได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

60. การพัฒนาด ้านการ จัดเก็บภาษี เคลือ
" นที"
บริหารจัดการ
องค์กร

ผู ้ป่ วยเอดส์ 10
คน ได ้รับเบีย
? ยัง
ชีพ

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

รายได ้จัดเก็บเอง

5,000.00 เพือ
" การจัดเก็บภาษี
โครงการทีจ
" ัดทํา
และรายได ้อืน
" ๆ เป็ นไป 1 โครงการ
ตามประมาณการทีต
" งั ?
ไว ้

61. การพัฒนาด ้านการ รณรงค์การจ่ายภาษี ตรง รายได ้จัดเก็บเอง
บริหารจัดการ
เวลาเพือ
" พัฒนาท ้องถิน
"
องค์กร

20,000.00 เพือ
" เพิม
" ประสิทธิภาพ โครงการทีจ
" ัดทํา
ในการจัดเก็บภาษี การ 1 โครงการ
เพิม
" แรงจูงใจให ้
ประชาชนมาเสียภาษี
เพิม
" ขึน
?

62. การพัฒนาด ้านการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี รายได ้จัดเก็บเอง
บริหารจัดการ
สารสนเทศและการ
" สาร
องค์กร
สือ

10,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนได ้รับ โครงการทีจ
" ัดทํา
ความสะดวกและเพือ
"
1 โครงการ
งานประชาสัมพันธ์
องค์กร

63. การพัฒนาด ้านการ จัดหา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ รายได ้จัดเก็บเอง
บริหารจัดการ
และเครือ
" งมือในการ
องค์กร
ปฏิบัตงิ าน

248,500.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการ
บริการ

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

64. การพัฒนาด ้านการ ปรับปรุงผังเมืองรวมและ รายได ้จัดเก็บเอง
บริหารจัดการ
การวางผังชุมชน
องค์กร

10,000.00 เพือ
" เป็ นการพัฒนาผัง
เมืองและการวางผัง
ชุมชน

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

65. การพัฒนาด ้านการ ส่งเสริมคุณธรรม
บริหารจัดการ
จริยธรรม นักการเมือง

20,000.00 เพือ
" เสริมสร ้างค่านิยม โครงการทีจ
" ัดทํา
หลักขององค์กรในด ้าน 1 โครงการ

รายได ้จัดเก็บเอง
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องค์กร

และเจ ้าหน ้าทีข
" องรัฐ

การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร

66. การพัฒนาด ้านการ พัฒนาศักยภาพคน
บริหารจัดการ
ท ้องถิน
" ยุคใหม่สู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
องค์กร
อาเซียน

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" รองรับการเตรียม
ความพร ้อมการเข ้าสู่
ประชาคมอาเซียน

67. การพัฒนาด ้านการ รู ้ไว ้ใช่ว่ากฎหมายใกล ้
บริหารจัดการ
ตัว
องค์กร

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนได ้
โครงการทีจ
" ัดทํา
เข ้าใจและตระหนักใน 1 โครงการ
กฎหมายต่างๆ ที"
จําเป็ นในชีวต
ิ ประจําวัน

68. การพัฒนาด ้านการ ปกป้ องสถาบันสําคัญ
บริหารจัดการ
ของชาติ
องค์กร

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" สร ้างสํานึกร่วมกัน โครงการทีจ
" ัดทํา
ในการธํารงไว ้ซึง"
1 โครงการ
สถาบันหลักของชาติ

69. การพัฒนาด ้านการ ศูนย์พระมหาชนก ใน
บริหารจัดการ
ท ้องถิน
" ชุมชน และ
องค์กร
สถานการศึกษา

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" ส่งเสริมสนับสนุน โครงการทีจ
" ัดทํา
การดําเนินงานตาม
1 โครงการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

70. การพัฒนาด ้านการ พลงตาเอีย
" มก ้าวไกลสุข รายได ้จัดเก็บเอง
บริหารจัดการ
ใจประชายึดธรรมาภิบาล
องค์กร

100,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
โครงการทีจ
" ัดทํา
ความพึงพอใจในการ 1 โครงการ
บริการมีสว่ นร่วมในการ
บริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

71. การพัฒนาด ้านการ อบต. พบประชาชน
บริหารจัดการ
องค์กร

รายได ้จัดเก็บเอง

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

35,000.00 เพือ
" ให ้ได ้ข ้อมูลด ้าน
การจัดประชุม
สภาพปั ญหาและความ ประชาคมหมู่ 1-7
ต ้องการในการพัฒนา และระดับตําบล
หมูบ
่ ้านและรายงานผล
การดําเนินงานให ้กับ
ประชาชนได ้รับทราบ

72. การพัฒนาด ้านการ จัดเก็บข ้อมูลพืน
? ฐาน
รายได ้จัดเก็บเอง
บริหารจัดการ
เพือ
" พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
องค์กร

30,000.00 การจัดเก็บข ้อมูลเพือ
"
แก ้ไขปั ญหาความ
ยากจนและพัฒนา
ความเป็ นอยูข
่ อง
ประชาชนในพืน
? ที"

73. การพัฒนาด ้านการ ข ้าราชการของแผ่นดิน
บริหารจัดการ
องค์กร

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ทุกภาคส่วนได ้ โครงการทีจ
" ัดทํา
ตระหนักพิทักษ์ รักษา 1 โครงการ
ไว ้ซึง" ชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริย ์

74. การพัฒนาด ้านการ จัดตัง? ศูนย์พระมหาชนก รายได ้จัดเก็บเอง
บริหารจัดการ
อําเภอวังจันทร์ อุดหนุน
องค์กร
ปกครองวังจันทร์

10,000.00 เพือ
" ส่งเสริมสนับสนุน โครงการทีจ
" ัดทํา
การดําเนินงานตาม
1 โครงการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

75. การพัฒนาด ้านการ Good morning อบต. รายได ้จัดเก็บเอง
บริหารจัดการ
ท ้องถิน
" ก ้าวไกลก ้าวทัน
องค์กร
อาเซียน

100,000.00 เพือ
" ส่งเสริมและพัฒนา โครงการทีจ
" ัดทํา
ภาษต่างประเทศเพือ
"
1 โครงการ
รองรับการเตรียมความ
พร ้อมการเข ้าสู่
ประชาคมอาเซียน

76. การพัฒนาด ้านการ อบรมพัฒนาศักยภาพ
? จัด
บริหารจัดการ
คณะกรรมการจัดซือ
องค์กร
จ ้าง

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

รายได ้จัดเก็บเอง

10,000.00 เพือ
" ให ้คณะกรรมการ โครงการทีจ
" ัดทํา
? จัดจ ้างมีความรู ้ 1 โครงการ
จัดซือ
และปฏิบัตงิ านได ้อย่าง
ถูกต ้องโปร่งใส

? จงทําความ
รายได ้จัดเก็บเอง
77. การพัฒนาด ้านการ ประชุมชีแ
บริหารจัดการ
เข ้าใจเพือ
" สร ้างทัศนคติ
องค์กร
และจิตสํานึกทีด
" งี าม
การอยูร่ ว่ มกันอย่าง
ปรองดองสมานฉั นท์

20,000.00 เพือ
" สร ้างทัศนคติและ โครงการทีจ
" ัดทํา
จิตสํานึกทีด
" งี าม การ 1 โครงการ
อยูร่ ว่ มกันอย่าง
ปรองดองสมานฉั นท์
โดนเน ้นการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในชุมชน

78. การพัฒนาด ้านการ พัฒนาศักยภาพศูนย์ อป รายได ้จัดเก็บเอง
บริหารจัดการ
พร. อบต. พลงตาเอีย
" ม
องค์กร

200,000.00 เพือ
" ให ้สมาชิก อปพร. โครงการทีจ
" ัดทํา
ได ้มีประสิทธิภาพใน
1 โครงการ
งานบรรเทาสาธารณ
ภัยสูงสุด

14
79. การพัฒนาด ้านการ ท ้องถิน
" รวมใจห่างไกล
บริหารจัดการ
ยาเสพติด
องค์กร

รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
" ม
ี ี
ความรักสามัคคีไม่ยงุ่
เกีย
" วกับยาเสพติด

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

80. การพัฒนาด ้านการ ปฏิบัตต
ิ ามกฎลด
บริหารจัดการ
อุบัตเิ หตุ
องค์กร

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
ตระหนัก การมีวน
ิ ัย
จราจร ปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมายเพือ
" ป้ องกัน
และลดอุบัตเิ หตุทาง
ถนน

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

81. การพัฒนาด ้านการ อุดหนุนหมูบ
่ ้านกองทุน
บริหารจัดการ
แม่ของแผ่นดิน
องค์กร

รายได ้จัดเก็บเอง

10,000.00 เพือ
" ส่งเสริมให ้
โครงการทีจ
" ัดทํา
ประชาชนห่างไกลจาก 1 โครงการ
ปั ญหายาเสพติด

82. การพัฒนาด ้านการ เพิม
" ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
ป้ องกันยาเสพติด
องค์กร
อุดหนุน ศอ.ปส.จ.
ระยอง

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
" ไี ม่ยงุ่
เกีย
" วกับยาเสพติด

83. การพัฒนาด ้านการ ท ้องถิน
" อุน
่ ใจช่วยเหลือ
บริหารจัดการ
ฉั บไว
องค์กร

รายได ้จัดเก็บเอง

10,000.00 ส่งเสริมการดําเนินงาน โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ
และบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

84. การพัฒนาด ้านการ ฝึ กทบทวนตํารวจอาสา
บริหารจัดการ
อุดหนุน
องค์กร

รายได ้จัดเก็บเอง

35,000.00 เพือ
" ให ้ตํารวจอาสาได ้ โครงการทีจ
" ัดทํา
ฝึ กทบทวนการปฏิบัต ิ 1 โครงการ
หน ้าที" เพือ
" เพิม
"
ศักยภาพการ
ปฏิบัตงิ าน

85. การพัฒนาด ้านการ ส่งเสริมการดําเนินงาน
บริหารจัดการ
กิจการเหล่ากาชาด
องค์กร

รายได ้จัดเก็บเอง

5,000.00 เพือ
" ให ้ผู ้ประสบสา
โครงการทีจ
" ัดทํา
ธารณภัย ผู ้ด ้อยโอกาส 1 โครงการ
ผู ้ประสบความ
เดือดร ้อนต่างๆ ได ้รับ
การช่วยเหลือใน
เบือ
? งต ้น

86. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

พัฒนยาการเด็กดีเริม
" ที"
นํ ามแม่

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00 เพือ
" ให ้เพือ
" ให ้สตรี
โครงการทีจ
" ัดทํา
ตัง? ครรภ์และเด็กแรก
1 โครงการ
เกิดได ้รับการดูแล
อย่างถูกวิธ ี และ
ส่งเสริมการเลีย
? งดูบต
ุ ร
ด ้วยนมแม่

87. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

คนท ้องถิน
" ยับยัง? ชัง" ใจ
ห่างไกลเอดส์

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้เด็ก เยาวชน
โครงการทีจ
" ัดทํา
สตรีและประชาชน
1 โครงการ
ทัว" ไปมีสข
ุ ภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

88. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

อุดหนุน ศสมช.
สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณะสุขมูลฐาน

รายได ้จัดเก็บเอง

105,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
ได ้รับอุดหนุนหมู่
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ที" 1 ? 7
แข็งแรงปราศจาก
โรคภัย

89. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลงตาเอีย
" ม

รายได ้จัดเก็บเอง

100,000.00 เพือ
" ให ้ ประชาชนได ้มี โครงการทีจ
" ัดทํา
ความรู ้ในการให ้บริการ 1 โครงการ
ชุมชนในด ้าน
สุขอนามัย

90. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

ท ้องถิน
" ปลอดภัยจาก
โรคไข ้เลือดออกและ
โรคพิษสุนัขบ ้า

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ป้ องกันการระบาด โครงการทีจ
" ัดทํา
ของโรคไข ้เลือดออก 1 โครงการ
และโรคพิษสุนัขบ ้า

91. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

ฝึ กอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของ อสม.

รายได ้จัดเก็บเอง

100,000.00 เพือ
" ให ้ อสม. ได ้มี
โครงการทีจ
" ัดทํา
ทักษะการทํางานที"
1 โครงการ
ถูกต ้อง ในการทํางาน
ด ้านสาธารณสุข และ
การดูแลกลุม
่ เป้ าหมาย

92. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

พลงตาเอีย
" มเสริมสร ้าง
ี าว
สุขภาพดีสข

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนได ้มี โครงการทีจ
" ัดทํา
ความรู ้ในการดูแล
1 โครงการ
สุขภาพของตนเองได ้
อย่างถูกต ้อง

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ
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93. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

ค่ายสุขภาพผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานและโรค
เรือ
? รังความดันโลหิตสูง

รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้ผู ้ป่ วยเรือ
? รัง
โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิต และ
โรคหัวใจและหลอด
เลือดได ้รับการดูแล
รักษาอย่างต่อเนือ
" ง
ถูกต ้องและเหมาะสม

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

94. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

คาราวานสุขภาพ

รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด
" ี
และลดอัตราการเกิด
โรคเพิม
" ขึน
?

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

95. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

กีฬาท ้องถิน
" สัมพันธ์

รายได ้จัดเก็บเอง

100,000.00 เพือ
" ให ้บุคลากรของ
อบต.ผู ้นํ า มีสข
ุ ภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง สร ้าง
สมานฉั นท์และความ
สามัคคีระหว่าง
หน่วยงานในเขต
อําเภอ วังจันทร์

โครงการทีจ
" ัดทํา
1 โครงการ

96. การพัฒนาด ้าน
ท ้องถิน
" ไทยรวมใจภักดิW รายได ้จัดเก็บเอง
ทรัพยากรธรรมชา รักษ์ พน
ื? ทีส
" เี ขียว
ติและสิง" แวดล ้อม

20,000.00 ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการทีจ
" ัดทํา
และสิง" แวดล ้อมมีความ 1 โครงการ
อุดมสมบูรณ์ปราศจาก
มลพิษ

97. การพัฒนาด ้าน
ส่งเสริมปรับปรุงแก ้ไข
ทรัพยากรธรรมชา หรือฟื? นฟูสงิ" แวดล ้อม
ติและสิง" แวดล ้อม และทรัพยากร
สิง" แวดล ้อม

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้
โครงการทีจ
" ัดทํา
ทรัพยากรธรรมชาติ
1 โครงการ
และสิง" แวดล ้อมมีความ
อุดมสมบูรณ์ปราศจาก
มลพิษ

98. การพัฒนาด ้าน
ครัวเรือนน่าอยู่ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา ขยะเพือ
" ลดมลภาวะ
ติและสิง" แวดล ้อม สิง" แวดล ้อม

รายได ้จัดเก็บเอง

600,000.00 เพือ
" ให ้ครัวเรือนมีการ โครงการทีจ
" ัดทํา
จัดการขยะอย่างถูก
1 โครงการ
สุขลักษณะ มีสว่ นร่วม
ในการรักษา
สิง" แวดล ้อมของชุมชน
ร่วมกัน

99. การพัฒนาด ้าน
ท ้องถิน
" ไทยใสสะอาด
ทรัพยากรธรรมชา ปราศจากมลพิษ
ติและสิง" แวดล ้อม

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชน
โครงการทีจ
" ัดทํา
ร่วมกันกําจัดขยะอย่าง 1 โครงการ
ถูกวิธ ี รักษาธรรมชาติ
และสิง" แวดล ้อม

100 การพัฒนาด ้าน
จัดทําป้ ายเตือน
.
ทรัพยากรธรรมชา การจราจร ป้ ายบอก
ติและสิง" แวดล ้อม เส ้นทาง

รายได ้จัดเก็บเอง

250,000.00 เพือ
" ให ้ประชาชนได ้รับ โครงการทีจ
" ัดทํา
ความสะดวกในการ
1 โครงการ
เดินทาง
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้ า่ ยงบประมาณ
ฉ. การใชจ
อบต.พลงตาเอีย
" ม มีการใช ้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข ้อบัญญัตงิ บประมาณ โดยได ้มีการก่อหนีผ
? ก
ู พัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 76 โครงการ จํานวนเงิน 7,754,083 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 76 โครงการ จํานวนเงิน 7,254,083 ล ้าน
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได ้ดังนี?

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี9
ผูกพ ัน/
โครงการ
ั
ลงนามในสญญา

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
? ฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

5

1,739,200.00

5

1,739,200.00

การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ

3

348,000.00

3

348,000.00

การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม

35

3,223,135.00

35

3,223,135.00

6

326,000.00

6

326,000.00

13

814,620.00

13

814,620.00

การพัฒนาด ้านสาธารณสุข

9

455,708.00

9

455,708.00

การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง" แวดล ้อม

5

847,420.00

5

347,420.00

76

7,754,083.00

76

7,254,083.00

การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข ้มแข็ง เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการองค์กร

รวม

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

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม
( า
งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ

ั
วงเงินตามสญญา

ั
คูส
่ ญญา

1.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
? ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

ก่อสร ้างถนนคอนกรีต รายได ้จัดเก็บเอง
สายสหกรณ์ ซอย 4
หมู่ 2

1,631,280.00

1,249,000.00 18/2559

2.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
? ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

ติดตัง? ซ่อมแซมไฟฟ้ า รายได ้จัดเก็บเอง
สาธารณะริมทาง

100,000.00

93,600.00 25/2559

3.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
? ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

ติดตัง? สัญญาณไฟ
กระพริบพร ้อมป้ าย
จราจร สะพานคลอง
จํากา หมู่ 4

รายได ้จัดเก็บเอง

68,100.00

67,500.00 177/2559

4.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
? ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

การจัดทําฝาย
กระสอบทราย

รายได ้จัดเก็บเอง

300,000.00

130,500.00 117/59

5.

การพัฒนาด ้าน
โครงสร ้างพืน
? ฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

ก่อสร ้างกําแพงกันดิน รายได ้จัดเก็บเอง
ริมรัว? ทีท
" ําการ อบต.
พลงตาเอีย
" ม

216,400.00

198,600.00 14/2559

6.

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

เทศกาลถนนผลไม ้

400,000.00

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00 135/2559

84,000.00 136/2559
40,000.00 139/2559
40,000.00 142/2559
60,000.00 143/2559
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7.

8.

9.

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

การพัฒนาด ้าน
เศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ

การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

10. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

11. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

12. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ฝึ กอบรมอาชีพ
รายได ้จัดเก็บเอง
สําหรับกลุม
่ อาชีพ
สตรีผู ้สูงอายุผู ้พิการ
ผู ้ด ้อยโอกาส

ส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตร

สานฝั นบัณฑิตน ้อย

วันแม่แห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

จัดหาอาหาร
กลางวัน(ศพด)

รายได ้จัดเก็บเอง

รายได ้จัดเก็บเอง

รายได ้จัดเก็บเอง

รายได ้จัดเก็บเอง

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00

35,000.00

30,000.00

90,000.00

806,400.00

30,000.00 144/2559

09/06/255

30,000.00 69/2559

09/06/255

900.00 207/2559

01/09/255

6,900.00 208/2559

01/09/255

5,000.00 209/2559

02/09/255

7,200.00 239/59

01/09/255

1,000.00 8/2559

11/11/255

1,000.00 9/2559

11/11/255

5,000.00 11/2559

16/11/255

7,000.00 12/2559

16/11/255

1,500.00 94/2559

18/03/255

3,500.00 95/2559

23/03/255

3,150.00 167/2559

02/08/255

10,000.00 168/2559

02/08/255

4,000.00 172/2559

02/08/255

3,500.00 173/2559

02/08/255

4,000.00 174/2559

02/08/255

30,000.00 35/2559

04/01/255

2,500.00 36/2559

04/01/255

5,500.00 37/2559

07/01/255

8,000.00 38/2559

07/01/255

10,000.00 39/2559

07/01/255

4,000.00 40/2559

07/01/255

806,400.00 111/59

04/04/255
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13. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน (ร.ร.บ ้าน
พลงตาเอีย
" ม)

รายได ้จัดเก็บเอง

996,000.00

996,000.00 644/59

25/05/255

14. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน (ร.ร.บ่า? น
คลองบางบ่อ)

รายได ้จัดเก็บเอง

496,000.00

496,000.00 639/59

24/05/255

15. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

กีฬาสร ้างเด็กไทย
ให ้สามัคคีมน
ี ํ? าใจ

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00

1,500.00 54/2559

25/01/255

1,500.00 26012559

26/01/255

8,000.00 23/2559

25/01/255

16. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

หนูน ้อยเรียนรู ้
อาเซียน

รายได ้จัดเก็บเอง

5,000.00

450.00 129/2559

01/06/255

17. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

เด็กน ้อยเรียนรู ้สูโ่ ลก รายได ้จัดเก็บเอง
กว ้าง

50,000.00

630.00 222/2559

13/09/255

20,000.00 228/2559

14/09/255

2,500.00 229/2559

14/09/255

450.00 155/2559

08/07/255

18. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

19. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

20. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

เด็กเล็กสุขภาพดีชวี ี รายได ้จัดเก็บเอง
แสนสุข

หนูน ้อยออมทรัพย์
นับทวีเพือ
" ส่งเสริม
คุณภาพชีวต
ิ
เศรษฐกิจพอเพียง

รายได ้จัดเก็บเอง

ฝึ กซ ้อมแผนป้ องกัน รายได ้จัดเก็บเอง
อัคคีภัยใสใจชีวห
ี นู
น ้อย

5,000.00

5,000.00

5,000.00

4,500.00 82/2559

08/07/255

500.00 81/2559

15/02/255

4,500.00 82/2559

15/02/255

600.00 188/2559

22/08/255

2,000.00 189/2559

23/08/255

21. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

หิว? ปิ" นโตเข ้าวัด

รายได ้จัดเก็บเอง

10,000.00

900.00 120/2559

19/05/255

22. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ธรรมคลายใจเพือ
"
ส่งเสริมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา

รายได ้จัดเก็บเอง

10,000.00

900.00 141/2559

09/06/255

23. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยูด
่ ้วยสองมือ
น ้อย

รายได ้จัดเก็บเอง

10,000.00

450.00 190/2559

24/08/255

9,500.00

94/2559

24/08/255
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24. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร ้อน

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00

2,100.00 97/2559

28/03/255

3,500.00 98/2559

30/03/255

25. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

สนามเด็กเล่นเพือ
"
น ้องอุดหนุน ร.ร.
บ ้านคลองบางบ่อ

รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00 538/59

25/07/255

26. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

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

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00

30,000.00 837/59

25/07/255

27. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง
ปลูกผัก
Hydroponicอุดหนุน
ร.ร. บ ้านคลองบาง
บ่อ

28,000.00

28,000.00 837/59

25/07/255

28. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

โครงการแก ้ไข
ปั ญหาสังคม

รายได ้จัดเก็บเอง

15,000.00

15,000.00 656/59

01/06/255

29. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

พัฒนาระบบ
ห ้องสมุดอุดหนุน
ร.ร. บ ้าน

รายได ้จัดเก็บเอง

60,000.00

60,000.00 380/59

24/02/255

30. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

? กลองยาว
จัดซือ
อุดหนุน ร.ร. บ ้าน
พลงตาเอีย
" ม

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00 380/59

24/02/255

31. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

สนามเด็กเล่นเพือ
"
รายได ้จัดเก็บเอง
น ้องอนุบาลอุดหนุน
ร.ร. บ ้านพลงตา
เอีย
" ม

97,500.00

97,500.00 380/59

24/02/255

32. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ปรับปรุงและพัฒนา
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารทาง
ภาษาอุดหนุน ร.ร.
บ ้านพลงตาเอีย
" ม

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00 380/59

24/02/255

33. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

สาส์นสัมพันธ์
รายได ้จัดเก็บเอง
่ ม
ท ้องถิน
" สูช
ุ ชน
ปฐมนิเทศผู ้ปกครอง
ึ ษา
ประจําปี ศก

7,000.00

34. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมรัฐพิธ/ี
รายได ้จัดเก็บเอง
วันสําคัญทางศาสนา

299,400.00

675.00 156/2559

08/07/255

3,000.00 157/2559

11/07/255

16,830.00 5/2559

05/11/255

117,000.00 6/2559

05/11/255

35. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ตาม63ล ้านใจ
ปกป้ องสถาบันและ
จัดงานงานรัฐพิธ ี
อุดหนุนทีท
" ําการ
ปกครองอําเภอวัง
จันทร์

รายได ้จัดเก็บเอง

40,000.00

30,000.00 464/59

29/03/255

36. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

งานประเพณีและ
ศาสนาวัฒนธรรม

รายได ้จัดเก็บเอง

300,000.00

30,000.00 17/2558

20/11/255

10,000.00 18/2559

20/11/255

20
26,000.00 19/2558

23/11/255

25,000.00 20/2559

23/11/255

15,000.00 21/2559

23/11/255

19,000.00 22/2559

23/11/255

25,000.00 23/2559

23/11/255

5,000.00 151/2559

05/07/255

600.00 152/2559

05/07/255

12,000.00 153/2559

05/07/255

37. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

อุดหนุนทีท
" ําการ
รายได ้จัดเก็บเอง
ปกครองอําเภอวัง
จันทร์ตามโครงการ
งานประเพณีท ้องถิน
"

50,000.00

50,000.00 196/59

18/12/255

38. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทย
รายได ้จัดเก็บเอง
สายใยชุมชน
อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ.วังจันทร์

25,000.00

25,000.00 899/59

19/08/255

39. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

วันสุนทรภูอ
่ ด
ุ หนุน
สภาวัฒนธรรม
อําเภอวังจันทร์

รายได ้จัดเก็บเอง

5,000.00

5,000.00 663/59

02/06/255

40. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

จัดส่งการแสดงทาง รายได ้จัดเก็บเอง
ศิลปวัฒนธรรมงาน
วันอนุรักษ์ มรดกไทย
จ.ระยองอุดหนุน
สภาวัฒนธรรม
อําเภอ

5,000.00

5,000.00 423/59

23/03/255

41. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันทาง
สังคมอุดหนุนสภา
วัฒนธรรม อ.วัง
จันทร์

รายได ้จัดเก็บเอง

5,000.00

5,000.00 890/59

17/08/255

42. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

พัฒนาบุคลิกภาพ
งามอย่างไทย
อุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอําเภอ

รายได ้จัดเก็บเอง

5,000.00

5,000.00 795/59

11/07/255

43. การพัฒนาด ้าน
การศึกษา ศาสนา
สังคม และ
วัฒนธรรม

ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดขบวนแห่
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี
อุดหนุนปกครอง
อําเภอวังจันทร์

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00 465/59

24/03/255

44. การพัฒนาสังคม
ครอบครัวเข ้มแข็ง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

สายใยรักครอบครัว
สัมพันธ์รว่ ม
สร ้างสรรค์ความ
อบอุน
่

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00

1,200.00 214/2559

06/09/255

6,000.00 215/2559

07/09/255

12,000.00 216/2559

07/09/255

244/59
10,800.00

06/09/255
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45. การพัฒนาสังคม
ครอบครัวเข ้มแข็ง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

46. การพัฒนาสังคม
ครอบครัวเข ้มแข็ง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

พลังสตรี พลัง
พัฒนาท ้องถิน
" สู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

เสริมสร ้างผู ้สูงวัย
เป็ นหลักชัยให ้
ครอบครัว

รายได ้จัดเก็บเอง

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00

50,000.00

900.00 191/2559

24/08/255

12,000.00 192/2559

26/08/255

7,000.00 193/2559

26/08/255

4,100.00 95/2559

24/08/255

6,000.00 234/59

26/08/255

1,000.00 223/2559

13/09/255

8,000.00 224/2559

13/09/255

4,000.00 225/2559

13/09/255

30,000.00 226/2559

13/09/255

4,000.00 227/2559

14/09/255

3,000.00 0

13/09/255

47. การพัฒนาสังคม
ครอบครัวเข ้มแข็ง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

สงเคราะห์เบีย
? ยังชีพ รายได ้จัดเก็บเอง
ผู ้ป่ วยเอดส์
(งบประมาณถ่าย
โอน) (งบประมาณ
สมทบ)

78,000.00

66,000.00 948/59

01/09/255

48. การพัฒนาสังคม
ครอบครัวเข ้มแข็ง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00 934/59

25/08/255

49. การพัฒนาสังคม
ครอบครัวเข ้มแข็ง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

อุดหนุนชมรม
ผู ้สูงอายุตําบลพลง
ตาเอีย
" ม ตาม
โครงการฝึ กอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู ้สูงอายุ

รายได ้จัดเก็บเอง

100,000.00

100,000.00 233/59

13/01/255

50. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

ฝึ กอบรมเพิม
"
รายได ้จัดเก็บเอง
ประสิทธิภาพ
ผู ้บริหาร,สมาชิกสภา
,ผู ้นํ าท ้องถิน
" ,และ
บุคลากรในองค์กรใน
การศึกษาดูงานนอก
สถานที"

400,000.00

1,500.00 57/2559

02/02/255

3,000.00 59/2559

02/02/255

2,850.00 26/2559

02/02/255

42,750.00 60/2559

08/02/255

42,750.00 61/2559

08/02/255

6,840.00 72/2559

08/02/255

11,400.00 73/2559

08/02/255

11,400.00 74/2559

08/02/255

11,400.00 75/2559

08/02/255
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11,400.00 76/2559

08/02/255

11,400.00 77/2559

08/02/255

11,400.00 78/2559

08/02/255

11,400.00 79/2559

08/02/255

162,000.00 16/2559

11/02/255

51. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

จัดเก็บภาษี เคลือ
" นที" รายได ้จัดเก็บเอง

5,000.00

3,000.00 41/2559

07/01/255

52. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

รณรงค์การจ่ายภาษี รายได ้จัดเก็บเอง
ตรงเวลาเพือ
" พัฒนา
ท ้องถิน
"

20,000.00

3,000.00 228/59

13/01/255

53. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

จัดหา ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ และ
เครือ
" งมือในการ
ปฏิบัตงิ าน

รายได ้จัดเก็บเอง

248,500.00

99,500.00 17/2559

16/12/255

54. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

รู ้ไว ้ใช่ว่ากฎหมาย
ใกล ้ตัว

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00

55. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

พลงตาเอีย
" มก ้าว
รายได ้จัดเก็บเอง
ไกลสุขใจประชายึด
ธรรมาภิบาล

56. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

อบต. พบประชาชน

57. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

รายได ้จัดเก็บเอง

พัฒนาศักยภาพศูนย์ รายได ้จัดเก็บเอง
อปพร. อบต. พลง
ตาเอีย
" ม

100,000.00

35,000.00

200,000.00

675.00 212/2559

02/09/255

6,000.00 213/2559

05/09/255

1,550.00 111/2559

05/09/255

3,600.00 1013/59

12/09/255

90,000.00 398/59

04/03/255

1,000.00 88/2559

01/03/255

21,000.00 90/2559

04/03/255

1,000.00 31/2559

01/03/255

11,380.00 16/2558

01/12/255

1,500.00 58/2559

02/02/255

22,500.00 62/2559

08/02/255

22,500.00 63/2559

08/02/255

3,000.00 64/2559

08/02/255

3,000.00 65/2559

08/02/255

3,000.00 66/2559

08/02/255

3,000.00 67/2559

08/02/255

3,000.00 68/2559

08/02/255

3,000.00 69/2559

08/02/255

3,000.00 70/2559

08/02/255
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58. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

59. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

ท ้องถิน
" รวมใจ
ห่างไกลยาเสพติด

ปฏิบัตต
ิ ามกฎลด
อุบัตเิ หตุ

รายได ้จัดเก็บเอง

รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00

20,000.00

60. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

เพิม
" ศักยภาพในการ รายได ้จัดเก็บเอง
ป้ องกันยาเสพติด
อุดหนุน ศอ.ปส.จ.
ระยอง

20,000.00

61. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

ท ้องถิน
" อุน
่ ใจ
ช่วยเหลือฉั บไว

10,000.00

รายได ้จัดเก็บเอง

62. การพัฒนาด ้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร

ส่งเสริมการ
ดําเนินงานกิจการ
เหล่ากาชาด

รายได ้จัดเก็บเอง

5,000.00

63. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

พัฒนยาการเด็กดี
เริม
" ทีน
" ํ ามแม่

รายได ้จัดเก็บเอง

30,000.00

64. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

65. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

คนท ้องถิน
" ยับยัง? ชัง"
ใจห่างไกลเอดส์

รายได ้จัดเก็บเอง

อุดหนุน ศสมช.
รายได ้จัดเก็บเอง
สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณะสุขมูลฐาน

20,000.00

105,000.00

3,000.00 71/2559

08/02/255

81,000.00 17/2559

11/02/255

900.00 130/2559

01/06/255

4,800.00 131/2559

01/06/255

6,400.00 132/2559

02/06/255

675.00 194/2559

26/08/255

10,000.00 195/2559

29/08/255

3,000.00 96/2559

29/08/255

3,600.00 975/59

05/09/255

675.00 202/2559

29/08/255

10,000.00 203/2559

31/08/255

3,000.00 99/2559

31/08/255

3,600.00 986/2559

06/09/255

20,000.00 232/59

13/01/255

675.00 218/2559

08/09/255

4,000.00 219/2559

09/09/255

3,600.00 0

09/09/255

5,000.00 748/59

28/06/255

6,000.00 182/2559

19/08/255

950.00 183/2559

19/08/255

15,000.00 184/2559

19/08/255

3,600.00 930/59

25/08/255

989.00 204/2559

01/09/255

10,000.00 205/2559

01/09/255

5,411.00 206/2559

01/09/255

3,600.00 985/59

06/09/255

57,158.00 935/59

25/08/255
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66. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลงตาเอีย
" ม

รายได ้จัดเก็บเอง

100,000.00

100,000.00 301/59

03/02/255

67. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

ฝึ กอบรมและพัฒนา รายได ้จัดเก็บเอง
ศักยภาพของ อสม.

100,000.00

100,000.00 241/59

18/01/255

68. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

พลงตาเอีย
" ม
เสริมสร ้างสุขภาพดี
สีขาว

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00

5,450.00 185/2559

19/08/255

950.00 186/2559

19/08/255

10,000.00 187/2559

22/08/255

3,600.00 925/59

25/08/255

69. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

ค่ายสุขภาพผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานและ
โรคเรือ
? รังความดัน
โลหิตสูง

รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00 857/59

01/08/255

70. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

คาราวานสุขภาพ

รายได ้จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00 857/59

01/08/255

71. การพัฒนาด ้าน
สาธารณสุข

กีฬาท ้องถิน
" สัมพันธ์ รายได ้จัดเก็บเอง

100,000.00

5,000.00 30/2559

17/12/255

3,000.00 31/2559

17/12/255

25,000.00 5/2559
72. การพัฒนาด ้าน
ท ้องถิน
" ไทยรวมใจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภักดิรW ักษ์ พน
ื? ทีส
" ี
และสิง" แวดล ้อม
เขียว

73. การพัฒนาด ้าน
ส่งเสริมปรับปรุง
ทรัพยากรธรรมชาติ แก ้ไขหรือฟื? นฟู
และสิง" แวดล ้อม
สิง" แวดล ้อมและ
ทรัพยากร
สิง" แวดล ้อม

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00

13/11/255

900.00 178/2559

17/08/255

2,500.00 179/2559

17/08/255

5,000.00 180/2559

17/08/255

5,000.00 181/2559

17/08/255

1,800.00 929/59

25/08/255

รายได ้จัดเก็บเอง

20,000.00

19,990.00 81/2559

08/07/255

74. การพัฒนาด ้าน
ครัวเรือนน่าอยู่
รายได ้จัดเก็บเอง
ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการขยะเพือ
" ลด
และสิง" แวดล ้อม
มลภาวะสิง" แวดล ้อม

600,000.00

50,000.00 2/2559

01/10/255

550,000.00 8/2559

03/11/255

75. การพัฒนาด ้าน
ท ้องถิน
" ไทยใส
ทรัพยากรธรรมชาติ สะอาดปราศจาก
และสิง" แวดล ้อม
มลพิษ

รายได ้จัดเก็บเอง

76. การพัฒนาด ้าน
จัดทําป้ ายเตือน
รายได ้จัดเก็บเอง
ทรัพยากรธรรมชาติ การจราจร ป้ ายบอก
และสิง" แวดล ้อม
เส ้นทาง

20,000.00

250,000.00

450.00 44/2559

08/01/255

2,800.00 45/2559

12/01/255

380.00 18/2559

08/01/255

1,600.00 19/2559

12/01/255

207,000.00 19/2559

24/02/255
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2559
อบต.พลงตาเอีย
( ม อ.ว ังจ ันทร์ จ.ระยอง
แผนการ
ดําเนินการ
ทงหมด
ั9
ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพืน
? ฐาน
และระบบสาธารณูปโภค

อนุม ัติ
ั
ลงนามสญญา
งบประมาณ

เบิกจ่าย

100%

จํานว
จํานว
จํานว
จํานว
จํานว
น
งบประ
น
งบประ
น
งบประ
น
งบประ
น
งบประ
โครง มาณ โครง มาณ โครง มาณ โครง มาณ โครง มาณ
การ
การ
การ
การ
การ
29.0

47.52

7.0

2.44

5.0

1.74

5.0

1.74

5.0

1.74

9.0

0.57

6.0

0.51

3.0

0.35

3.0

0.35

3.0

0.35

43.0

5.39

38.0

4.76

35.0

3.22

35.0

3.22

35.0

3.22

8.0

0.33

7.0

0.36

6.0

0.33

6.0

0.33

6.0

0.33

5.การพัฒนาด ้านการบริหารจัดการ
องค์กร

28.0

1.52

27.0

1.49

13.0

0.81

13.0

0.81

13.0

0.81

6.การพัฒนาด ้านสาธารณสุข

12.0

0.68

10.0

0.60

9.0

0.46

9.0

0.46

9.0

0.46

5.0

1.01

5.0

0.91

5.0

0.85

5.0

0.35

4.0

0.25

2.การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมอาชีพ
3.การพัฒนาด ้านการศึกษา ศาสนา
สังคม และวัฒนธรรม
4.การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข ้มแข็ง
เพือ
" ชีวต
ิ อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ

7.การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง" แวดล ้อม

ช. ผลการดําเนินงาน
อบต.พลงตาเอีย
" ม ได ้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ ปี 2559 ในเขตพืน
? ที" โดยได ้รับความร่วมมือ การส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน
? ทีต
" ลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด ้วยดี ก่อให ้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทัง? ในพืน
? ทีแ
" ละพืน
? ทีใ" กล ้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานทีส
" ําคัญดังนี?

1. ก่อสร ้างถนนคอนกรีตสายสหกรณ์ ซอย 4หมู่ 2
2. ติดตัง? ซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะริมทาง
3. ติดตัง? สัญญาณไฟกระพริบพร ้อมป้ ายจราจร สะพานคลองจํากา หมู่ 4
4. การจัดทําฝายกระสอบทราย
5. ก่อสร ้างกําแพงกันดินริมรัว? ทีท
" ําการ อบต.พลงตาเอีย
" ม
6. เทศกาลถนนผลไม ้
7. ฝึ กอบรมอาชีพสําหรับกลุม
่ อาชีพ สตรีผู ้สูงอายุผู ้พิการผู ้ด ้อยโอกาส
8. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร
9. สานฝั นบัณฑิตน ้อย
10. วันแม่แห่งชาติ
11. วันเด็กแห่งชาติ
12. จัดหาอาหารกลางวัน(ศพด)
13. สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.บ ้านพลงตาเอีย
" ม)
14. สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.บ่า? นคลองบางบ่อ)
15. กีฬาสร ้างเด็กไทยให ้สามัคคีมน
ี ํ? าใจ
16. หนูน ้อยเรียนรู ้อาเซียน
17. เด็กน ้อยเรียนรู ้สูโ่ ลกกว ้าง
18. เด็กเล็กสุขภาพดีชวี แ
ี สนสุข
19. หนูน ้อยออมทรัพย์นับทวีเพือ
" ส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ เศรษฐกิจพอเพียง
20. ฝึ กซ ้อมแผนป้ องกันอัคคีภย
ั ใสใจชีวห
ี นูน ้อย
21. หิว? ปิ" นโตเข ้าวัด
22. ธรรมคลายใจเพือ
" ส่งเสริมวันสําคัญทางพุทธศาสนา
23. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยูด
่ ้วยสองมือน ้อย
24. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร ้อน
25. สนามเด็กเล่นเพือ
" น ้องอุดหนุน ร.ร.บ ้านคลองบางบ่อ
26. อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย(รําไทย) อุดหนุน ร.ร. บ ้านคลองบางบ่อ
27. ปลูกผัก Hydroponicอุดหนุน ร.ร. บ ้านคลองบางบ่อ
28. โครงการแก ้ไขปั ญหาสังคม
29. พัฒนาระบบห ้องสมุดอุดหนุน ร.ร. บ ้าน
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? กลองยาวอุดหนุน ร.ร. บ ้านพลงตาเอีย
30. จัดซือ
" ม
31. สนามเด็กเล่นเพือ
" น ้องอนุบาลอุดหนุน ร.ร. บ ้านพลงตาเอีย
" ม
32. ปรับปรุงและพัฒนาห ้องปฏิบัตก
ิ ารทางภาษาอุดหนุน ร.ร. บ ้านพลงตาเอีย
" ม
่ ม
ึ ษา
33. สานสัมพันธ์ท ้องถิน
" สูช
ุ ชนปฐมนิเทศผู ้ปกครองประจําปี ศก
34. จัดกิจกรรมรัฐพิธ/ี วันสําคัญทางศาสนา
35. ตาม63ล ้านใจปกป้ องสถาบันและจัดงานงานรัฐพิธอ
ี ด
ุ หนุนทีท
" ําการปกครองอําเภอวังจันทร์
36. งานประเพณีและศาสนาวัฒนธรรม
37. อุดหนุนทีท
" ําการปกครองอําเภอวังจันทร์ตามโครงการงานประเพณีท ้องถิน
"
38. วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ.วังจันทร์
39. วันสุนทรภูอ
่ ด
ุ หนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอวังจันทร์
40. จัดส่งการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมงานวันอนุรักษ์ มรดกไทย จ.ระยองอุดหนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอ
41. สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันทางสังคมอุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.วังจันทร์
42. พัฒนาบุคลิกภาพ งามอย่างไทยอุดหนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอ
43. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อุดหนุนปกครองอําเภอ
วังจันทร์
44. สายใยรักครอบครัวสัมพันธ์รว่ มสร ้างสรรค์ความอบอุน
่
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
45. พลังสตรี พลังพัฒนาท ้องถิน
" สูป
46. เสริมสร ้างผู ้สูงวัยเป็ นหลักชัยให ้ครอบครัว
47. สงเคราะห์เบีย
? ยังชีพผู ้ป่ วยเอดส์(งบประมาณถ่ายโอน) (งบประมาณสมทบ)
48. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
49. อุดหนุนชมรมผู ้สูงอายุตําบลพลงตาเอีย
" ม ตามโครงการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพผู ้สูงอายุ
50. ฝึ กอบรมเพิม
" ประสิทธิภาพผู ้บริหาร,สมาชิกสภา,ผู ้นํ าท ้องถิน
" ,และบุคลากรในองค์กรในการศึกษาดูงานนอกสถานที"
51. จัดเก็บภาษี เคลือ
" นที"
52. รณรงค์การจ่ายภาษี ตรงเวลาเพือ
" พัฒนาท ้องถิน
"
53. จัดหา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครือ
" งมือในการปฏิบัตงิ าน
54. รู ้ไว ้ใช่ว่ากฎหมายใกล ้ตัว
55. พลงตาเอีย
" มก ้าวไกลสุขใจประชายึดธรรมาภิบาล
56. อบต. พบประชาชน
57. พัฒนาศักยภาพศูนย์ อปพร. อบต. พลงตาเอีย
" ม
58. ท ้องถิน
" รวมใจห่างไกลยาเสพติด
59. ปฏิบัตต
ิ ามกฎลดอุบัตเิ หตุ
60. เพิม
" ศักยภาพในการป้ องกันยาเสพติดอุดหนุน ศอ.ปส.จ.ระยอง
61. ท ้องถิน
" อุน
่ ใจช่วยเหลือฉั บไว
62. ส่งเสริมการดําเนินงานกิจการเหล่ากาชาด
63. พัฒนาการเด็กดีเริม
" ทีน
" มแม่
64. คนท ้องถิน
" ยับยัง? ชัง" ใจห่างไกลเอดส์
65. อุดหนุน ศสมช. สนับสนุนการพัฒนาสาธารณะสุขมูลฐาน
66. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพลงตาเอีย
" ม
67. ฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพของ อสม.
ี าว
68. พลงตาเอีย
" มเสริมสร ้างสุขภาพดีสข
69. ค่ายสุขภาพผู ้ป่ วยโรคเบาหวานและโรคเรือ
? รังความดันโลหิตสูง
70. คาราวานสุขภาพ
71. กีฬาท ้องถิน
" สัมพันธ์
72. ท ้องถิน
" ไทยรวมใจภักดิรW ักษ์ พน
ื? ทีส
" เี ขียว
73. ส่งเสริมปรับปรุงแก ้ไขหรือฟื? นฟูสงิ" แวดล ้อมและทรัพยากรสิง" แวดล ้อม
74. ท ้องถิน
" ไทยใสสะอาดปราศจากมลพิษ
75. จัดทําป้ ายเตือนการจราจร ป้ ายบอกเส ้นทาง
" ม
76.ก่อสร ้างถนน คสล.เพือ
" ทําทางเชือ

โครงการทีด
( า
ํ เนินงานโดยหน่วยงานอืน
( เงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสม ตามแผน
สามปี 2559
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 58/59
1.ซ่อมสร ้างถนนลาดยางแอสฟั ลท์ตก
ิ คอนกรีตสายสํานักตาเสือ-ชุมแสง หมู่ 2 งบ 1,305,000บาท
2.ซ่อมสร ้างถนนถนนลาดยางแอสฟั ลท์ตก
ิ คอนกรีตสายสหกรณ์-หนองหอยหมู่ 7 งบ 935,000บาท
3.ขุดลอกและขยายสระเก็บนํ? าดิบระบบประปา หมู่ 7 งบ 394,470บาท
4.ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตลาด-วังโพรง หมู่ 1 งบ 850,000บาท
5.ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบตอง-วังโพรง หมู่ 4 งบ 750,000บาท
6.ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์-หนองหอยหมู่ 5 งบ 585,000บาท
รวมจ่ายขาดเงินสะสม ปี
4,819,470.-บาท
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งบกลาง
1.โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร ้อมปรับเกลีย
" เรียบ หมู่ 1-7 งบประมาณ
260,000.-บาท
2.โครงการฝายกระสอบทราย งบประมาณ
130,500บาท
3.ขุดลอกสระเก็บนํ? าดิบระบบประปาหมู่ 4 งบ 330,600บาท
4.วางท่อส่งนํ? าเพือ
" การเกษตร หมู่ 6
งบ 256,000บาท
5.วางท่อนํ? าดิบประปาหมู่ 5
งบ 62,700บาท
6.วางท่อประปาหมู่ 4
งบ
72,000บาท
รวมงบกลาง 1,111,800.-บาท
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. นายพนม เหีย
? มหาญ
ผู ้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 6 กรรมการ
7. นายสถิตย์ โพธิเW งิน
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
กรรมการ
8. นางปทุมทิพย์ โพธิเW 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
W าย สุรภาพ
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 4
กรรมการ
20. นายมานพ รัตนพงษ์
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 4
กรรมการ
21. นายเอนก เสงีย
" มวงศ์
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 6
กรรมการ
22. นายวิมล คชรินทร์
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 7
กรรมการ
23. นางสุนทรี แท ้วิรฬ
ุ ห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
กรรมการและเลขานุการ
24. นางสุคนธ์ทพ
ิ ย์ เมืองมา
เจ ้าหน ้าทีว" เิ คราะห์นโยบายและแผน
ผู ้ช่วยเลขานุการ
2.คณะกรรมการสน ับสนุนการจ ัดทําแผนพ ัฒนาท้องถิน
(
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ผู ้อํานวยการกองช่าง
ผู ้อํานวยการกองคลัง
หัวหน ้าสํานักปลัด
นายสมมารถ พากเพียร
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 7
นางวันเพ็ญ มณีแสง
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 3
นายสุรย
ิ า วงศ์พยัคฆ์
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ "ี 6
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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3.คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน
1. นายสําเภา ขาวสะอาด ผู ้แทนประชาคม หมูท
่ ี" 3
2. นายสวัสดิW จันทลา
ผู ้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 7
3. นายดิลก นารถมณี
ผู ้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 7
4. นายไพบูลย์ เชิญขวัญ ผู ้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 3
5. อาจารย์วันชัย สิทธิพงษ์ ผู ้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.บ ้านพลงตาเอีย
" ม
6. อาจารย์ธงชัย วานิชชรัตน์ ผู ้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.บ ้านคลองบางบ่อ
7. นางสาวพยุง พลายมี
ผู ้อํานวยการกองช่าง
? บน ผู ้อํานวยการกองคลัง
8. นางสาวชลัยรัตน์ ชัน
9. นางนิเพลิน ทวีสข
ุ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
?
10.นายสายชล รักษาเชือ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
11.นางสมใจ เขียวชอุม
่
ผู ้แทนประชาคมตําบล หมูท
่ ี" 5
12.นางสุคนธ์ทพ
ิ ย์ เมืองมา

เจ ้าหน ้าทีว" เิ คราะห์นโยบายและแผน

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู ้ช่วยเลขานุการ

ทัง? นี? หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ" กีย
" วข ้องมีข ้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข ้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.พลงตาเอีย
" มทราบ เพือ
" จะได ้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต ้องการของประชาชนในพืน
? ทีใ" นระยะต่อไป

สว่ นที( 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบ ัติงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบ ัติงาน
1. งบประมาณมีน ้อยและจํากัด แต่โครงการในแผนพัฒนาสามปี มจ
ี ํานวนมาก
2. การติดตามประเ
มินผลแผนไม่สามารถเ
ปรียบเ
ทียบให ้เ
ห็นถึงผลสัมฤทธิไW ด ้กับแผนพัฒนาสามปี
เ
นือ
" งจากแผนพัฒนาสามปี มจ
ี ํานวนโครงการและงบประมาณทีต
" งั ? ไว ้เ
ป็ นจํานวนมาก แต่งบประมาณ
ของ อบต. ทีม
" อ
ี ยูจ
่ ริงมีน ้อย จึงทําให ้ดําเ
นินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประสบผลสําเ
ร็จได ้น ้อย
3. การประเ
มินผลแผน เ
ป็ นการประเ
มินในเ
ชิงปริมาณ ไม่ใช่ในเ
ชิงคุณภาพ ทําให ้ไม่สามารถ ระบุถงึ
ความคุ ้มค่าในเ
ชิงภารกิจได ้อย่างชัดเ
จน
4. การบันทึกข ้อมูลในระบบของกรมส่งเ
สริมฯ ยังไม่ครบถ ้วนในส่วนของการใช ้จ่ายงบประมาณตาม
ข ้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี เ
ท่านัน
?
5. ข ้อเ
ท็จจริงโครงการทีด
" ําเ
นินการโดยหน่วยงานอืน
" และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือเ
ข ้ามา
ดําเ
นินโครงการไม่มก
ี ารบันทึกในระบบฯ
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดทําแผนพัฒนา ควรทีจ
" ะเ
ป็ นโครงการทีค
" าดว่าจะมีงบประมาณในการดําเ
นินงานและสามารถ
ั ยภาพได ้ ไม่ควรนํ าทุกโครงการเ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทีม
" ศ
ี ก
ข ้ามาไว ้ในแผนพัฒนา
ทัง? หมด
*************************************

