คํานํา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม และจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา องคการบริหาร
สวนตําบลพลงตาเอี่ยม ประจําป 2556 ซึ่งมีความมุงหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดํา เนิน งานขององคก ารบริ หารส วนตํ าบลพลงตาเอี่ ยม ในรอบป งบประมาณ 2556 โดยการ
ตรวจสอบจากระบบเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น E-PLAN
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพงตาเอี่ยม จะเปนเสมือนกระจกเงาที่สะทอนผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยมในรอบปใหกับคณะผูบริหารและขาราชการผูปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม ไดเห็นผลการดําเนินงานและนําปญหาขอบกพรองของ
การดําเนินงานและนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุง ปรับใชและแกไขเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานโครงการพัฒนาตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนชาวตําบล
พลงตาเอี่ยม ตอไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ธันวาคม 2556
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สวนที่ 1
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม ประจําปงบประมาณ 2556

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม
ไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม ตามแนวทางคูมือการ ติดตาม
และประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน ไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย คณะกรรมการไดมี
การประชุมพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2556 (ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2555 เสร็จ
สิ้นถึงเดือนกันยายน 2556) คณะกรรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม
ขอสรุป รายงานผล ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558) ขององคการ
บริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม ประจําปงบประมาณ 2556 ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558) ขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม
มีการดําเนินการเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548
2. มีการนํานโยบายการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลที่ประกาศใชไป ดําเนินการครบ
ทั้ง ๗ ดาน มีความสอดคลองสนับสนุนยุทธศาสตรจังหวัดระยอง กรอบยุทธศาสตรของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดระยอง และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม ในทุกดาน
3. ผลการดําเนินการตามระเบียบประจําป 2556 สรุปไดดังนี้
- จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาประจําป 2556 จํานวน 80 โครงการ
- จํานวนโครง การที่ดําเนินการจริง จํานวน 70 โครงการ ตามแผนป 2556
- คิดเปนรอยละ 87.50 ของโครงการในแผนป 2556 (หมายเหตุ ไมรวมกับ ที่
หนวยงานอื่นๆ อุดหนุนงบประมาณใหกับ อบต.พลงตาเอี่ยม)
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สรุปแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาระยะ 3 ป (2556 - 2558)
ขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม
......................................

1. วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม

2. พันธกิจ

“เปนองคการบริหารสวนตําบลที่สงเสริม และพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน”
1. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่ง

ปฏิกูล
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
ใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปองกันโรคและระวังโรคติดตอ
บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
9. การสรางระบบบริหารจัดการที่ดีโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา
การตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหาร และการปกครอง
3. จุดมุงหมายการพัฒนา
1. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ
2. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีแหลงน้ํา,น้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
3. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํามีความสะดวก รวดเร็ว
4. สรางและบูรณะสาธารณูปการและการไฟฟาเพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชน
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝง และสงเสริมให
ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษคุณคาวัฒนธรรม
6. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา
7. ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง
9. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
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แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว

องคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา
สวนที่ 3 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

มีการดําเนินงาน





















ไมมีการ
ดําเนินงาน
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แบบที่ 3 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีการติดตามจากระบบเพื่อการวางแผน
และประเมินผลการใชจายงบประมาณ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไป
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) อบต.พลงตาเอี่ยม จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.พลงตาเอี่ยม
ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ของ อบต.พลงตาเอี่ยม
"เปนองคการบริหารสวนตําบลที่สงเสริมและพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน"
ข. พันธกิจ ของ อบต.พลงตาเอี่ยม
1. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ําทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
4. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
5. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
6. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาและพัฒนาสงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความ
เขมแข็ง
7. ปองกันโรคและระวังโรคติดตอ
8. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและรวมกลุมของราษฎร เพื่อสงเสริมรายได
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9. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
10. การสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี ใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและกรปกครอง
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.พลงตาเอี่ยมไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาถนนระหวางหมูบา น ตําบล สะพาน ไหลทาง ทอระบายน้ํา
2. พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ระบบสาธารณูปโภค แหลงน้ําเพื่อการเกษตร และเพือ่ การอุปโภค-บริโภค
3. พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ระบบสาธารณูปการ อาคารสถานที่
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมอาชีพ
1. สงเสริม และพัฒนาแหลงจําหนายสินคาทางการเกษตร สินคาชุมชนและสินคาแปรรูป
2. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ สรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพในตําบล
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม
1. สงเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน
3. สงเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา การอนุรักษจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาสังคม ครอบครัวเขมแข็ง เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข
1. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนางานครอบครัว
2. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม
การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
1. การพัฒนาบุคคลและองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การพัฒนาดานสาธารณสุข
1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข
2. สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. สนับสนุนสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. พัฒนาระบบปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงนิเวศน
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ง. การวางแผน
อบต.พลงตาเอี่ยม ไดจดั ทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนใน
พื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
อบต.พลงตาเอี่ยม ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 โดยไดกําหนดโครงการทีจ่ ะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558)
ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมอาชีพ
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา สังคมและ
วัฒนธรรม
การพัฒนาสังคม ครอบครัวเขมแข็ง เพื่อ
ชีวิตอยูดีมีสุข
การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร

2556

2557

2558

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
10 11,076,000.00
4

550,000.00

30 3,559,800.00
5

190,000.00

19 1,595,000.00

12 30,419,000.00
5

650,000.00

13 3,114,000.00
3

19 51,667,000.00
4

550,000.00

14 3,314,000.00

272,000.00

2

252,000.00

12 1,066,000.00

9

915,000.00

การพัฒนาดานสาธารณสุข

8

520,000.00

3

310,000.00

3

310,000.00

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4

9,260,000.00

4

240,000.00

5

340,000.00

รวม

80 26,750,800.00

52 36,071,000.00

56 57,348,000.00
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จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารอบต.พลงตาเอี่ยม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ นขอบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน 75 โครงการ งบประมาณ 7,901,580 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดงั นี้
ยุทธศาสตร

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

โครงการ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

6

1,450,000.00

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมอาชีพ

4

490,000.00

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม

30

3,968,080.00

การพัฒนาสังคม ครอบครัวเขมแข็ง เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

5

171,000.00

19

1,299,500.00

การพัฒนาดานสาธารณสุข

8

473,000.00

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3

50,000.00

75

7,901,580.00

การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร

รวม
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.พลงตาเอี่ยม มีดังนี้
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

โครงการ

แหลงที่มา งบตาม
งบประมาณ ขอบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค

รายไดจัดเก็บ 641,500.00 เพื่อใหประชาชนใน จํานวนถนน 1 สาย
บูรณะซอมแซม
ปรับปรุงขยายผิวจราจร เอง
หมู 1-7 มีถนนใชใน
พรอมทอระบายน้ํา
การคมนาคมอยาง
ถนนภายในหมู 1-7
ปลอดภัย

2. การพัฒนาดาน
กอสรางทอลอดเหลี่ยม รายไดจัดเก็บ 327,500.00 เพื่อใหประชาชนใน
โครงสรางพื้นฐาน รางระบายน้ําหมูท ี่ 1-7 เอง
หมู 1-7 มีการ
และระบบ
คมนาคมอยาง
สาธารณูปโภค
ปลอดภัย
3. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

ผลผลิต

พัฒนาและซอมแซม รายไดจัดเก็บ
ระบบประปากอสราง เอง
หอกระปา ขยายเขต
ระบบประปาหมู 1-7

จํานวนทอลอด
เหลี่ยมรางระบาย
น้ํา ทอระบายน้ํา 1
โครงการ

91,000.00 เพื่อใหประชาชนใน จํานวนโครงการ 1
หมู 1-7 มีน้ําเพื่อการ โครงการ
อุปโภค-บริโภค

4. การพัฒนาดาน
บูรณะซอมแซมไฟฟา รายไดจัดเก็บ 100,000.00 เพื่อใหประชาชน
จํานวนโครงการ 1
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณะ
เอง
ไดรับความปลอดภัย โครงการ
และระบบ
ในชีวิตและทรัพยสิน
สาธารณูปโภค
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ขุดบอบาดาล
5. การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

รายไดจัดเก็บ 240,000.00 เพื่อใหประชาชนใน จํานวนโครงการ 1
เอง
หมู 6 มีน้ําเพื่อการ โครงการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

บานทองถิน่ ไทยเทิดไท รายไดจัดเก็บ
6. การพัฒนาดาน
เอง
โครงสรางพื้นฐาน องคราชัน
และระบบ
สาธารณูปโภค

50,000.00 เพื่อใหผดู อยโอกาส จํานวนโครงการ 1
ไดรับการชวยเหลือ โครงการ
ซอมแซมที่พักอาศัย

7. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ และ
สงเสริมอาชีพ

เทศกาลถนนผลไมพลง รายไดจัดเก็บ 400,000.00 เพื่อใหเกษตรกร
จํานวนโครงการ 1
ตาเอี่ยม-วังจันทร
เอง
ชาวสวนผลไมมีตลาด โครงการ
กลางจําหนายผลไม
โดยตรงไมผานพอคา
คนกลาง

8. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ และ
สงเสริมอาชีพ

ฝกอบรมอาชีพสําหรับ รายไดจัดเก็บ
ประชาชน
เอง

20,000.00 เพื่อใหประชานมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพเพิ่ม
มากขึ้น

จํานวนโครงการ 1
โครงการ

9. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ และ
สงเสริมอาชีพ

งานพัฒนาสงเสริม
รายไดจัดเก็บ
อาชีพและสงเสริมกลุม เอง
สตรีหมู1 -7

50,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
การรวมกลุมอาชีพ
เพื่อสรางงานสราง
รายได

จํานวนโครงการ 1
โครงการ

10. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ และ
สงเสริมอาชีพ

อุดหนุนหมูบ าน
รายไดจัดเก็บ
กองทุนแมของแผนดิน เอง

20,000.00 เพื่อสงเสริมให
จํานวนโครงการ 1
ประชาชนหางไกล โครงการ
จากปญหายาเสพติด

11. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

ศูนยเด็กเล็กนาอยูหนูๆ รายไดจัดเก็บ 300,000.00 เพื่อใหเด็กกอนวัย จํานวนโครงการ 1
ปลอดภัย
เอง
โครงการ
เรียนในตําบลมี
โอกาสสรางพื้นฐาน
ทางการเรียนรู

12. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

บัณฑิตนอย

รายไดจัดเก็บ
เอง

30,000.00 เพื่อสรางขวัญกําลังใจ จํานวนโครงการ 1
ใหเด็กกอนวัยเรียน โครงการ
บนพื้นฐานทางการ
เรียนรู

13. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติ

รายไดจัดเก็บ
เอง

30,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียน จํานวนโครงการ 1
และเยาวชนไดสํานึก โครงการ
ถึงความสําคัญของ
พระคุณแม
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14. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

รายไดจัดเก็บ
เอง

60,000.00 เพื่อใหเด็กวัยเรียนใน จํานวนโครงการ 1
ตําบลมีโอกาสสราง โครงการ
พื้นฐานทางการ
เรียนรู

15. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

จัดหาอาหารกลางวัน
(ศพด.)

รายไดจัดเก็บ 588,000.00 เพื่อใหเด็กกอนวัย จํานวนโครงการ 1
เอง
เรียนและในวัยเรียนมี โครงการ
ภาวะโภชนาการที่ดี

16. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

จัดหาอาหารกลางวัน
(งบถายโอนร.ร.บาน
พลงตาเอี่ยม)

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

670,800.00 เพื่อใหเด็กกอนวัย จํานวนโครงการ 1
เรียนและในวัยเรียนมี โครงการ
ภาวะโภชนาการที่ดี

17. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

จัดหาอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
(งบถายโอน,อบต.ร.ร. ทั่วไป
คลองบางบอ)

405,600.00 เพื่อใหเด็กกอนวัย จํานวนโครงการ 1
เรียนและในวัยเรียนมี โครงการ
ภาวะโภชนาการที่ดี

18. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

จัดหาอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
(งบถายโอน,อบต.)
ทั่วไป

1,027,880.0 เพื่อใหเด็กกอนวัย จํานวนโครงการ 1
0 เรียนและในวัยเรียนมี โครงการ
ภาวะโภชนาการที่ดี

19. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

กีฬาสรางเด็กไทยให
สามัคคีมีน้ําใจ

รายไดจัดเก็บ
เอง

20,000.00 เพื่อใหเด็กรูจักให
อภัยมีน้ําใจนักกีฬา
เพิ่มมากขึ้น

20. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

ปลูกผักสมุนไพรภูมิ
ปญญาไทยทองถิ่น

รายไดจัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนมี จํานวนโครงการ 1
โครงการ
อาหารกลางวัน
รับประทานอยาง
เพียงพอสงเสริมการ
ทํางานรวมกัน

21. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

ละเลนเด็กไทยใสใจ
ศิลปะดนตรี

รายไดจัดเก็บ
เอง

20,000.00 เพื่อเปนการสงเสริม จํานวนโครงการ 1
โครงการ
การอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีของ
ไทย

22. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

เด็กนอยเรียนรูสูโลก
กวาง

รายไดจัดเก็บ
เอง

50,000.00 เพื่อใหเด็กใชเวลาวาง จํานวนโครงการ 1
ใหเกิดประโยชนมี โครงการ
กิจกรรม นอก
หองเรียนเพิ่มทักษะ

จํานวนโครงการ 1
โครงการ
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การเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
23. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

คาราวานเวริมสรางเด็ก รายไดจัดเก็บ
เอง

20,000.00 เพื่อใหเด็กใชเวลาวาง จํานวนโครงการ 1
ใหเกิดประโยชนมี โครงการ
กิจกรรม นอก
หองเรียนเพิ่มทักษะ
การเรียนรูเพิ่มมากขึ้น

24. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน

รายไดจัดเก็บ
เอง

20,000.00 เพื่อใหเด็กและ
จํานวนโครงการ 1
เยาวชน มีคุณธรรม โครงการ
และจริยธรรมมากขึ้น

25. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

ปรับปรุงพัฒนาศูนย รายไดจัดเก็บ
เอง
การเรียนรูชุมชน
อุดหนุนร.ร.บานคลอง
บางบอ

45,000.00 เพื่อใหเด็ก เยาวชน จํานวนโครงการ 1
ใชเวลาวางใหเกิด โครงการ
ประโยชน มีกิจกรรม
นอกหองเรียนเพิ่ม
ทักษะการเรียนรูเพิ่ม
มากขึ้น

26. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

ปลูกผัก Hydroponic รายไดจัดเก็บ
อุดหนุน ร.ร.บานคลอง เอง
บางบอ

20,000.00 เพื่อใหเด็กนักเรียนมี จํานวนโครงการ 1
โครงการ
อาหารกลางวัน
รับประทานอยาง
เพียงพอสงเสริมการ
ทํางานรวมกันเพิ่ม
มากขึ้น

27. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

อนุรักษและสืบสาน รายไดจัดเก็บ
วัฒนธรรมไทย(รําไทย) เอง
อุดหนุน ร.ร.บานคลอง
บางบอ

30,000.00 เพื่อเปนการสงเสริม จํานวนโครงการ 1
โครงการ
การอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย

28. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

จางนักเรียนนักศึกษา รายไดจัดเก็บ
ชวงปดภาคเรียนแกไข เอง
ปญหาวางงาน

10,000.00 เพื่อใหเด็ก เยาวชน จํานวนโครงการ 1
นักเรียน ใชเวลาวาง โครงการ
ใหเกิดประโยชน

29. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

พัฒนาทักษะการคิด รายไดจัดเก็บ
วิเคราะหระดับกอน เอง
ประถมศึกษาอุดหนุน
ร.ร.บานพลงตาเอี่ยม

จํานวนโครงการ 1
59,800.00 เพื่อสงเสริม
โครงการ
พัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา

30. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ

ภูมปญญาทองถิ่น
(ดนตรีไทย) อุดหนุน
ร.ร. บานพลงตาเอี่ยม

50,000.00 เพื่อใหเด็ก เยาวชน
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เรียนรู

รายไดจัดเก็บ
เอง

จํานวนโครงการ 1
โครงการ
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วัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทย

31. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

มวยไทยศิลปะปองกัน รายไดจัดเก็บ
ตัว
เอง

20,000.00 เพื่อใหเด็ก เยาวชน จํานวนโครงการ 1
ใชเวลาวางใหเกิด โครงการ
ประโยชน และเปน
การสงเสริมอนุรักษ
ศิลปะมวยไทย

32. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

ปกปองสถาบันสําคัญ รายไดจัดเก็บ
ของชาติ
เอง

50,000.00 เพื่อใหประชาชนมี จํานวนโครงการ 1
โครงการ
ความสามัคคี
ปรองดองและการ
สมานฉันทอยูรวมกัน
ในสังคมอยางเปนสุข

33. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

จักกิจกรรมรัฐพิธี/วัน
สําคัญทางศาสนา

34. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

อุดหนุนทีท่ ําการ
รายไดจัดเก็บ
ปกครองอําเภอวังจันทร เอง
ตามโครงการงาน
ประเพณีทองถิ่น

35. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

วัฒนธรรมสายใยรัก
ชุมชนอุดหนุน
วัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง

36. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

กวีนอยตามรอยสุนทรภู รายไดจัดเก็บ
อุดหนุนวัฒนธรรม
เอง
จังหวัดระยอง

จํานวนโครงการ 1
3,000.00 เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดเห็นคุณคา โครงการ
ดานภาษาไทย ซึ่งถือ
เปนเอกลักษณของ
ชาติไทย

37. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

จัดสงการแสดงทาง รายไดจัดเก็บ
ศิลปวัฒนธรรมงานวัน เอง
อนุรักษมรดกไทย จ.
ระยอง อุดหนุน
วัฒนธรรม จังหวัด

3,000.00 เพื่อเปนการสืบสาน จํานวนโครงการ 1
ประเพณีวัฒนธรรม โครงการ
อันดีงามของทองถิน่
จังหวัดระยอง

จํานวนโครงการ 1
รายไดจัดเก็บ 150,000.00 เพื่อใหประชาชน
โครงการ
เอง
ตระหนักถึง
ความสําคัญของงาน
รัฐพิธีและเขารวม
กิจกรรมประเพณี
ตางๆ

รายไดจัดเก็บ
เอง

จํานวนโครงการ 1
50,000.00 เพื่อใหประชาชน
โครงการ
ตระหนักถึง
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมประเพณี
ตางๆ
10,000.00 เพื่อเสริมสราง
กิจกรรมปลุก
จิตสํานึกเยาวชน
ประชาชนอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย

จํานวนโครงการ 1
โครงการ
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ระยอง
38. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

อบรมศาสนาพิธีกรเด็ก รายไดจัดเก็บ
อุดหนุนวัฒนธรรม
เอง
จังหวัดระยอง

39. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

งานประเพณีและ
วัฒนธรรม

40. การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
สังคมและ
วัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บ
อุดหนุนทีท่ ําการ
ปกครอง อ.วังจันทร เอง
ตามโครงการ 63 ลาน
ใจปกปองสถาบันและ
จัดงานรัฐพิธี

5,000.00 เพื่อเปนการสืบทอด จํานวนโครงการ 1
การเรียนรูทางดาน โครงการ
การปฏิบัตศิ าสนาพิธี
ซึ่งเปนวิถีชีวิตที่ดงี าม

รายไดจัดเก็บ 200,000.00 เพื่อใหประชาชน
เอง
ตระหนักถึง
ความสําคัญและเขา
รวมกิจกรรมงาน
ประเพณีตางๆเพิ่ม
มากขึ้น
10,000.00 เพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย

ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญและ
เขารวมกิจกรรม
งานประเพณีตางๆ
เพิ่มมากขึ้น
จํานวนโครงการ 1
โครงการ

41. การพัฒนาสังคม สายใยรักครอบครัว
ครอบครัวเขมแข็ง สัมพันธ
เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

รายไดจัดเก็บ
เอง

20,000.00 เพื่อปลูกจิตสํานึกรัก จํานวนโครงการ 1
และเขาใจในสถาบัน โครงการ
ครอบครัว

42. การพัฒนาสังคม พลังสตรี พลังพัฒนา
ครอบครัวเขมแข็ง ทองถิน่
เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

รายไดจัดเก็บ
เอง

30,000.00 เพื่อสงเสริมบทบาท จํานวนโครงการ 1
สตรีในการพัฒนา โครงการ
ทองถิ่น

43. การพัฒนาสังคม ภูมิปญญาผูสูงวัยถักทอ รายไดจัดเก็บ
ครอบครัวเขมแข็ง ใจใหลูกหลาน
เอง
เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

20,000.00 เพื่อใหผูสูงวัยนํา
จํานวนโครงการ 1
ความรูภูมิปญญา
โครงการ
ทองถิ่นถายทอดสูเด็ก
และเยาวชน

44. การพัฒนาสังคม สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ครอบครัวเขมแข็ง ผูปวยเอดส
เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

60,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายไดจัดเก็บ
เอง

รายไดจัดเก็บ
45. การพัฒนาสังคม สนับสนุนกองทุน
ครอบครัวเขมแข็ง สวัสดิการชุมชนตําบล เอง
เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข พลงตาเอีย่ ม อุดหนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
46. การพัฒนาดานการ การเลือกตั้งผูบริหาร
บริหารจัดการ
อบต.และ ส.อบต.

จํานวนโครงการ 1
โครงการ

41,000.00 เพื่อใหสนับสนุนการ จํานวนโครงการ 1
จัดสวัสดิการใน
โครงการ
ชุมชน

รายไดจัดเก็บ 300,000.00 เพื่อสรางความ
เอง
เขมแข็งและ

จํานวนโครงการ 1
โครงการ
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องคกร

สนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชน

47. การพัฒนาดานการ ฝกอบรมเพิ่ม
รายไดจัดเก็บ 300,000.00 เพื่อใหบุคลากร
จํานวนโครงการ 1
บริหารจัดการ
ประสิทธิภาพผูบริหาร เอง
ปฏิบตั ิงานไดอยางมี โครงการ
องคกร
ส.อบต. ผูนําทองถิ่น
ประสิทธิภาพ
และพนักงาน อบต.
48. การพัฒนาดานการ พัฒนาระบบแผนที่
รายไดจัดเก็บ
บริหารจัดการ
แมบทแผนที่ภาษีและ เอง
องคกร
ทะเบียนทรัพยสิน

72,000.00 เพื่อพัฒนาระบบการ จํานวนโครงการ 1
โครงการ
จัดเก็บภาษีให
บุคลากรปฏิบัตงิ าน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

49. การพัฒนาดานการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
บริหารจัดการ
องคกร

รายไดจัดเก็บ
เอง

8,000.00 เพื่อการจัดเก็บภาษี จํานวนโครงการ 1
และรายไดอื่นๆ
โครงการ
เปนไปตามประมาณ
การที่ตั้งไว

50. การพัฒนาดานการ จายภาษีตรงเวลาเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
บริหารจัดการ
องคกร

รายไดจัดเก็บ
เอง

30,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จํานวนโครงการ 1
ในการจัดเก็บภาษี โครงการ
การเพิ่มแรงจูงใจให
ประชาชนมาเสียภาษี
เพิ่มขึ้น
จํานวนโครงการ 1
โครงการ

51. การพัฒนาดานการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี รายไดจัดเก็บ
บริหารจัดการ
สารสนเทศและการ เอง
องคกร
สื่อสาร

10,000.00 เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
และเพื่องาน
ประชาสัมพันธ
องคกร

52. การพัฒนาดานการ จัดหาครุภัณฑ อุปกรณ รายไดจัดเก็บ
และเครื่องมือในการ เอง
บริหารจัดการ
ปฏิบตั ิงาน
องคกร

39,500.00 เพื่อใหประชาชนมี จํานวนโครงการ 1
ความพึงพอใจในการ โครงการ
บริการ

53. การพัฒนาดานการ ปรับปรุงผังเมืองรวม
บริหารจัดการ
และการวางผังชุมชน
องคกร

รายไดจัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพื่อเปนการพัฒนาผัง จํานวนโครงการ 1
เมืองและการวางผัง โครงการ
ชุมชน

54. การพัฒนาดานการ วันนี้วันพระ คุณธรรม รายไดจัดเก็บ
บริหารจัดการ
นําความสุข
เอง
องคกร

20,000.00 เพื่อเสริมสรางคานิยม จํานวนโครงการ 1
หลักขององคกรใน โครงการ
ดานการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากร
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55. การพัฒนาดานการ ศูนยพระมหาชนก ใน รายไดจัดเก็บ
เอง
ทองถิ่นชุมชนและ
บริหารจัดการ
สถานการศึกษา
องคกร

30,000.00 เพื่อสรางจิตสํานึก จํานวนโครงการ 1
รวมกันในการธํารง โครงการ
ไวซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ

56. การพัฒนาดานการ พลงตาเอี่ยมกาวไกลสุข รายไดจัดเก็บ 100,000.00 เพื่อใหประชาชนมี จํานวนโครงการ 1
ใจประชายึดธรรมาภิ เอง
บริหารจัดการ
ความพึงพอใจในการ โครงการ
บาล
องคกร
บริการบริหารงาน
ขององคการบริหาร
สวนตําบล
57. การพัฒนาดานการ เสริมสรางประชาคม รายไดจัดเก็บ
บริหารจัดการ
เขมแข็งตามโครงการ เอง
องคกร
อบต.พบประชาชน

20,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมี จํานวนโครงการ 1
สวนรวมในการ
โครงการ
พัฒนาทองถิ่น

58. การพัฒนาดานการ ชุมชนเขมแข็งทองถิน่ รายไดจัดเก็บ
บริหารจัดการ
โปรงใส ประชาคมรวม เอง
องคกร
ใจ

20,000.00 เพื่อใหประชาคมไดมี จํานวนโครงการ 1
ความรูในการจัดซื้อ โครงการ
จัดจาง และ
หลักเกณฑการจัดซื้อ
จัดจางและการ
ดําเนินงานตามแผน
ชุมชน

59. การพัฒนาดานการ บําบัดทุกขบํารุงสุขแบ รายไดจัดเก็บ
บริหารจัดการ
ABC
เอง
องคกร

30,000.00 เพื่อแกไขปญหาความ จํานวนโครงการ 1
ยากจนและพัฒนา โครงการ
ความเปนอยูข อง
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

จํานวนโครงการ 1
60. การพัฒนาดานการ พัฒนาศักยภาพศูนย อป รายไดจัดเก็บ 200,000.00 เพื่อให อปพร.มี
โครงการ
บริหารจัดการ
พร. อบต.พลงตาเอี่ยม เอง
ศักยภาพ
องคกร
ประสิทธิภาพในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
61. การพัฒนาดานการ เคาะประตูบานตรวจ
บริหารจัดการ
สารเสพติด
องคกร

รายไดจัดเก็บ
เอง

50,000.00 เพื่อใหประชาชนมี จํานวนโครงการ 1
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการ
ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพ
ติด

62. การพัฒนาดานการ ปฏิบตั ิ ตามกฎลด
บริหารจัดการ
อุบัตเิ หตุ
องคกร

รายไดจัดเก็บ
เอง

จํานวนโครงการ 1
20,000.00 เพื่อใหประชาชน
ตระหนัก การมีวินัย โครงการ
จราจร ปฏิบัตติ าม
กฎหมายเพื่อปองกัน
และลดอุบัตเิ หตุทาง
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ถนน
63. การพัฒนาดานการ ฝกอบรมตํารวจอาสา รายไดจัดเก็บ
บริหารจัดการ
อุดหนุน สถ.วังจันทร เอง
องคกร

20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

จํานวนโครงการ 1
โครงการ

64. การพัฒนาดานการ อุดหนุนศูนยตอสู
เอาชนะยาเสพติด จ.
บริหารจัดการ
ระยอง
องคกร

รายไดจัดเก็บ
เอง

20,000.00 เพื่อใหประชาชนมี จํานวนโครงการ 1
คุณภาพชีวิตที่ดีไมยุง โครงการ
เกี่ยวกับยาเสพติด

65. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข

อุนไอรักออมอกแมสู
ลูก

รายไดจัดเก็บ
เอง

20,000.00 เพื่อใหสตรีตงั้ ครรภ จํานวนโครงการ 1
หญิงแรกคลอดและ โครงการ
เด็กแรกเกิด ไดรบั
การดูแลอยางถูกวิธี
เลี้ยงดูบตุ รดวยนมแม

66. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข

ยับยั้งชั่งใจหางไกล
เอดส

รายไดจัดเก็บ
เอง

10,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
แข็งแรงปราศจาก
โรคภัย

จํานวนโครงการ 1
โครงการ

67. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข

อุดหนุน ศสมช. การ รายไดจัดเก็บ
พัฒนาสาธารณสุขมูล เอง
ฐาน

70,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงปราศจาก
โรคภัย

จํานวนโครงการ 1
โครงการ

68. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข

อุดหนุนกองทุนระบบ รายไดจัดเก็บ
หลักประกันสุขภาพ เอง
ตําบลพลงตาเอี่ยม

63,000.00 เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรงปราศจาก
โรคภัย

จํานวนโครงการ 1
โครงการ

69. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข

ทองถิ่นอุนใจชวยเหลือ รายไดจัดเก็บ
ฉับไว
เอง

10,000.00 เพื่อสงเสริมการ
จํานวนโครงการ 1
ดําเนินงานและ
โครงการ
บริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน

70. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข

บูรณาการรวมเยี่ยมบาน รายไดจัดเก็บ
อุดหนุน รพ.สต.บาน เอง
พลงตาเอี่ยม

50,000.00 เพื่อใหผูสูงวัย ผูป วย จํานวนโครงการ 1
เรื้อรัง เด็ก ผูป วยจิต โครงการ
เวท ผูพิการ ไดรับการ
ดูแลอยางทั่วถึง

71. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข

พัฒนารูปแบบการดูแล รายไดจัดเก็บ
ผูปวยเบาหวานแบบ เอง
ครบวงจรในคลินิก รพ.

50,000.00 เพื่อใหผปู วย
เบาหวานไดรบั การ
ดูแลรักษาสุขภาพ

จํานวนโครงการ 1
โครงการ
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สต. อุดหนุน รพ.สต.
บานพลงตาเอี่ยม
72. การพัฒนาดาน
สาธารณสุข

กีฬาพลงตาเอี่ยม
สัมพันธ

อยางถูกวิธี
รายไดจัดเก็บ 200,000.00 เพื่อใหประชาชนมี จํานวนโครงการ 1
เอง
สุขภาพแข็งแรง
โครงการ
เยาวชนหางไกลจาก
ยาเสพติด

73. การพัฒนาดาน
ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รายไดจัดเก็บ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษพื้นที่สีเขียว
เอง
และสิ่งแวดลอม

จํานวนโครงการ 1
20,000.00 เพื่อให
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ
และสิ่งแวดลอมมี
ความอุดมสมบูรณ

74. การพัฒนาดาน
สงเสริมปรับปรุงแกไข รายไดจัดเก็บ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือฟนฟูสิ่งแวดลอม เอง
และสิ่งแวดลอม และทรัพยากรและ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

จํานวนโครงการ 1
20,000.00 เพื่อให
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ
และสิ่งแวดลอมมี
ความอุดมสมบูรณ

75. การพัฒนาดาน
ยุวฑูตนอยรูคุณคาสราง รายไดจัดเก็บ
ทรัพยากรธรรมชาติ ราคาขยะ
เอง
และสิ่งแวดลอม

10,000.00 เพื่อสรางความ
จํานวนโครงการ 1
ตระหนักในการรักษา โครงการ
ความสะอาดและ

ฉ. การใชจายงบประมาณ
อบต.พลงตาเอี่ยม มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัตงิ บประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญา รวม 70 โครงการ จํานวนเงิน 6,799,177 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 70 โครงการ จํานวนเงิน
6,800,177 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

การกอหนี้ผูกพัน/
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

5

1,395,100.00

5

1,395,100.00

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมอาชีพ

4

480,000.00

4

480,000.00

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม

28

3,296,360.60

28

3,296,360.60

การพัฒนาสังคม ครอบครัวเขมแข็ง เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

5

149,580.00

5

149,580.00

17

955,336.00

17

956,336.00

การพัฒนาดานสาธารณสุข

8

472,800.00

8

472,800.00

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3

50,000.00

3

50,000.00

70

6,799,176.60

70

6,800,176.60

การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร

รวม
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.พลงตาเอี่ยม ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

แหลงที่มา
งบประมาณ

งบตามขอบัญญัติ

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

บูรณะซอมแซมปรับปรุงขยายผิวจราจร
พรอมทอระบายน้ําถนนภายในหมู 1-7

รายไดจัดเก็บเอง

641,500.00

2. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

กอสรางทอลอดเหลี่ยมรางระบายน้ําหมูที่ 1- รายไดจัดเก็บเอง
7

327,500.00

3. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

พัฒนาและซอมแซมระบบประปากอสราง รายไดจัดเก็บเอง
หอกระปา ขยายเขตระบบประปาหมู 1-7

91,000.00

4. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

บูรณะซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

5. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค

ขุดบอบาดาล

รายไดจัดเก็บเอง

240,000.00

6. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และ
สงเสริมอาชีพ

เทศกาลถนนผลไมพลงตาเอี่ยม-วังจันทร

รายไดจัดเก็บเอง

400,000.00

7. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และ
สงเสริมอาชีพ

ฝกอบรมอาชีพสําหรับประชาชน

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

8. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และ
สงเสริมอาชีพ

งานพัฒนาสงเสริมอาชีพและสงเสริมกลุม รายไดจัดเก็บเอง
สตรีหมู1 -7

50,000.00

9. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และ
สงเสริมอาชีพ

อุดหนุนหมูบ านกองทุนแมของแผนดิน

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

10. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศูนยเด็กเล็กนาอยูหนูๆปลอดภัย
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

300,000.00

11. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา บัณฑิตนอย
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

30,000.00

12. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

30,000.00

13. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

60,000.00
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588,000.00

300,000

15. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา จัดหาอาหารกลางวัน(งบถายโอนร.ร.บาน เงินอุดหนุนทั่วไป
สังคมและวัฒนธรรม
พลงตาเอี่ยม)

670,800.00

330,200

16. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา จัดหาอาหารกลางวัน(งบถายโอน,อบต.ร.ร. เงินอุดหนุนทั่วไป
สังคมและวัฒนธรรม
คลองบางบอ)

405,600.00

202,800

17. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา จัดหาอาหารเสริม(นม)(งบถายโอน,อบต.) เงินอุดหนุนทั่วไป
สังคมและวัฒนธรรม

1,027,880.00

1,026,038

14. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา จัดหาอาหารกลางวัน(ศพด.)
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

18. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬาสรางเด็กไทยใหสามัคคีมีน้ําใจ
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

20,000

19. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ปลูกผักสมุนไพรภูมิปญญาไทยทองถิ่น
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

10,000.00

9,500

20. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา เด็กนอยเรียนรูสูโลกกวาง
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

50,000

21. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา คาราวานเวริมสรางเด็ก
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

20,000

22. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

20,000

23. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ปรับปรุงพัฒนาศูนยการเรียนรูชมุ ชน
สังคมและวัฒนธรรม
อุดหนุนร.ร.บานคลองบางบอ

รายไดจัดเก็บเอง

45,000.00

45,000

24. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ปลูกผัก Hydroponic อุดหนุน ร.ร.บาน
คลองบางบอ
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

20,000

25. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมไทย(รําไทย) รายไดจัดเก็บเอง
อุดหนุน ร.ร.บานคลองบางบอ
สังคมและวัฒนธรรม

30,000.00

30,000

26. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา จางนักเรียนนักศึกษาชวงปดภาคเรียนแกไข รายไดจัดเก็บเอง
สังคมและวัฒนธรรม
ปญหาวางงาน

10,000.00

9,900

27. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหระดับกอน
รายไดจัดเก็บเอง
สังคมและวัฒนธรรม
ประถมศึกษาอุดหนุน ร.ร.บานพลงตาเอี่ยม

59,800.00

59,800

28. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ภูมปญญาทองถิ่น(ดนตรีไทย) อุดหนุน ร.ร. รายไดจัดเก็บเอง
บานพลงตาเอี่ยม
สังคมและวัฒนธรรม

50,000.00

50,000

29. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา มวยไทยศิลปะปองกันตัว
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

2,000

30. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา จักกิจกรรมรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนา
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

150,000.00

9,540
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31. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา อุดหนุนทีท่ ําการปกครองอําเภอวังจันทร
ตามโครงการงานประเพณีทองถิ่น
สังคมและวัฒนธรรม

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

50,000

32. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสายใยรักชุมชนอุดหนุน
สังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง

รายไดจัดเก็บเอง

10,000.00

10,000

33. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กวีนอยตามรอยสุนทรภูอุดหนุนวัฒนธรรม รายไดจัดเก็บเอง
สังคมและวัฒนธรรม
จังหวัดระยอง

3,000.00

3,000

34. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา จัดสงการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมงานวัน รายไดจัดเก็บเอง
สังคมและวัฒนธรรม
อนุรักษมรดกไทย จ.ระยอง อุดหนุน
วัฒนธรรม จังหวัดระยอง

3,000.00

3,000

35. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา อบรมศาสนาพิธีกรเด็ก อุดหนุนวัฒนธรรม รายไดจัดเก็บเอง
สังคมและวัฒนธรรม
จังหวัดระยอง

5,000.00

5,000

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

8,000

37. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา อุดหนุนทีท่ ําการปกครอง อ.วังจันทร ตาม รายไดจัดเก็บเอง
โครงการ 63 ลานใจปกปองสถาบันและจัด
สังคมและวัฒนธรรม
งานรัฐพิธี

10,000.00

10,000

38. การพัฒนาสังคม ครอบครัว
เขมแข็ง เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

สายใยรักครอบครัวสัมพันธ

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

1,000

39. การพัฒนาสังคม ครอบครัว
เขมแข็ง เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

พลังสตรี พลังพัฒนาทองถิ่น

รายไดจัดเก็บเอง

30,000.00

8,000

40. การพัฒนาสังคม ครอบครัว
เขมแข็ง เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

ภูมิปญญาผูสูงวัยถักทอใจใหลูกหลาน

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

8,500

41. การพัฒนาสังคม ครอบครัว
เขมแข็ง เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

รายไดจัดเก็บเอง

60,000.00

49,000

42. การพัฒนาสังคม ครอบครัว
เขมแข็ง เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
พลงตาเอี่ยม อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

รายไดจัดเก็บเอง

41,000.00

41,000

43. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

การเลือกตั้งผูบริหาร อบต.และ ส.อบต.

รายไดจัดเก็บเอง

300,000.00

2,000

44. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร ส.อบต. รายไดจัดเก็บเอง
ผูนําทองถิ่น และพนักงาน อบต.

300,000.00

20,000

45. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

พัฒนาระบบแผนที่แมบทแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

รายไดจัดเก็บเอง

72,000.00

72,000

46. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

รายไดจัดเก็บเอง

8,000.00

3,000

36. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรม
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47. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

จายภาษีตรงเวลาเพื่อพัฒนาทองถิน่

รายไดจัดเก็บเอง

30,000.00

30,000

48. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ รายไดจัดเก็บเอง
สื่อสาร

10,000.00

10,000

49. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

จัดหาครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือในการ รายไดจัดเก็บเอง
ปฏิบตั ิงาน

39,500.00

6,500

50. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

ปรับปรุงผังเมืองรวมและการวางผังชุมชน รายไดจัดเก็บเอง

10,000.00

10,000

51. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

ศูนยพระมหาชนก ในทองถิน่ ชุมชนและ
สถานการศึกษา

รายไดจัดเก็บเอง

30,000.00

1,640

52. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

พลงตาเอี่ยมกาวไกลสุขใจประชายึดธรร
มาภิบาล

รายไดจัดเก็บเอง

100,000.00

69,000

53. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

เสริมสรางประชาคมเขมแข็งตามโครงการ รายไดจัดเก็บเอง
อบต.พบประชาชน

20,000.00

20,000

54. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

บําบัดทุกขบํารุงสุขแบ ABC

รายไดจัดเก็บเอง

30,000.00

30,000

55. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

พัฒนาศักยภาพศูนย อปพร. อบต.พลงตา
เอี่ยม

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

2,346

56. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

เคาะประตูบานตรวจสารเสพติด

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

35,000

57. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

ปฏิบตั ิ ตามกฎลดอุบัตเิ หตุ

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

20,000

58. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

ฝกอบรมตํารวจอาสา อุดหนุน สถ.วังจันทร รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

20,000

59. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการองคกร

อุดหนุนศูนยตอสูเอาชนะยาเสพติด จ.
ระยอง

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

20,000

60. การพัฒนาดานสาธารณสุข

อุนไอรักออมอกแมสูลูก

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

9,000

61. การพัฒนาดานสาธารณสุข

ยับยั้งชั่งใจหางไกลเอดส

รายไดจัดเก็บเอง

10,000.00

7,000

62. การพัฒนาดานสาธารณสุข

อุดหนุน ศสมช. การพัฒนาสาธารณสุขมูล รายไดจัดเก็บเอง
ฐาน

70,000.00

70,000

63. การพัฒนาดานสาธารณสุข

อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ รายไดจัดเก็บเอง
ตําบลพลงตาเอี่ยม

63,000.00

63,000

64. การพัฒนาดานสาธารณสุข

ทองถิ่นอุนใจชวยเหลือฉับไว

รายไดจัดเก็บเอง

10,000.00

5,000

65. การพัฒนาดานสาธารณสุข

บูรณาการรวมเยี่ยมบาน อุดหนุน รพ.สต.

รายไดจัดเก็บเอง

50,000.00

50,000
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บานพลงตาเอี่ยม
50,000.00

50,000

รายไดจัดเก็บเอง

200,000.00

12,500

ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพนื้ ทีส่ ีเขียว

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

13,750

69. การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สงเสริมปรับปรุงแกไขหรือฟนฟู
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรและทรัพยากร
สิ่งแวดลอม

รายไดจัดเก็บเอง

20,000.00

20,000

70. การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุวฑูตนอยรูคุณคาสรางราคาขยะ

รายไดจัดเก็บเอง

10,000.00

10,000

66. การพัฒนาดานสาธารณสุข

พัฒนารูปแบบการดูแลผูป วยเบาหวานแบบ รายไดจัดเก็บเอง
ครบวงจรในคลินิก รพ.สต. อุดหนุน รพ.
สต.บานพลงตาเอี่ยม

67. การพัฒนาดานสาธารณสุข

กีฬาพลงตาเอี่ยมสัมพันธ

68. การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2556
ยุทธศาสตร

1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และ
สงเสริมอาชีพ
3.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
สังคมและวัฒนธรรม
4.การพัฒนาสังคม ครอบครัวเขมแข็ง
เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข
5.การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
องคกร

แผนการดําเนินการ
อนุมัติ
ลงนามสัญญา
ทั้งหมด
งบประมาณ

เบิกจาย

100%

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประ
งบประ
งบประ
งบประ
งบประมาณ โครง
โครง
โครง
โครง
โครงการ
มาณ
มาณ
มาณ
มาณ
การ
การ
การ
การ

10.0

11.08

6.0

1.45

5.0

1.40

5.0

1.40

5.0

1.40

4.0

0.55

4.0

0.49

4.0

0.48

4.0

0.48

4.0

0.48

30.0
5.0
19.0

3.56 30.0

3.97 28.0

3.30 28.0

3.30 28.0

3.30

0.19

0.17

0.15

0.15

5.0

0.15

5.0

5.0

5.0

1.60 19.0

1.30 17.0

0.96 17.0

0.96 16.0

0.81

6.การพัฒนาดานสาธารณสุข

8.0

0.52

8.0

0.47

8.0

0.47

8.0

0.47

8.0

0.47

7.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4.0

9.26

3.0

0.05

3.0

0.05

3.0

0.05

3.0

0.05
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อบต.พลงตาเอี่ยม ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2556 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความ
รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญดังนี้
1. บูรณะซอมแซมปรับปรุงขยายผิวจราจรพรอมทอระบายน้ําถนนภายในหมู 1-7
2. กอสรางทอลอดเหลี่ยมรางระบายน้ําหมูที่ 1-7
3. พัฒนาและซอมแซมระบบประปากอสรางหอกระปา ขยายเขตระบบประปาหมู 1-7
4. บูรณะซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
5. ขุดบอบาดาล
6. เทศกาลถนนผลไมพลงตาเอี่ยม-วังจันทร
7. ฝกอบรมอาชีพสําหรับประชาชน
8. งานพัฒนาสงเสริมอาชีพและสงเสริมกลุมสตรีหมู1-7
9. อุดหนุนหมูบานกองทุนแมของแผนดิน
10. ศูนยเด็กเล็กนาอยูหนูๆปลอดภัย
11. บัณฑิตนอย
12. จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
13. จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
14. จัดหาอาหารกลางวัน(ศพด.)
15. จัดหาอาหารกลางวัน(งบถายโอนร.ร.บานพลงตาเอี่ยม)
16. จัดหาอาหารกลางวัน(งบถายโอน,อบต.ร.ร.คลองบางบอ)
17. จัดหาอาหารเสริม(นม)(งบถายโอน,อบต.)
18. กีฬาสรางเด็กไทยใหสามัคคีมีน้ําใจ
19. ปลูกผักสมุนไพรภูมิปญญาไทยทองถิ่น
20. เด็กนอยเรียนรูสูโลกกวาง
21. คาราวานเสริมสรางเด็ก
22. บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
23. ปรับปรุงพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนอุดหนุน ร.ร.บานคลองบางบอ
24. ปลูกผัก Hydroponic อุดหนุน ร.ร.บานคลองบางบอ
25. อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมไทย(รําไทย) อุดหนุน ร.ร.บานคลองบางบอ
26. จางนักเรียนนักศึกษาชวงปดภาคเรียนแกไขปญหาวางงาน
27. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหระดับกอนประถมศึกษาอุดหนุน ร.ร.บานพลงตาเอี่ยม
28. ภูมปญญาทองถิ่น(ดนตรีไทย) อุดหนุน ร.ร. บานพลงตาเอี่ยม
29. มวยไทยศิลปะปองกันตัว
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30. จักกิจกรรมรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนา
31. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังจันทรตามโครงการงานประเพณีทองถิ่น
32. วัฒนธรรมสายใยรักชุมชนอุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
33. กวีนอยตามรอยสุนทรภูอุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
34. จัดสงการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมงานวันอนุรักษมรดกไทย จ.ระยอง อุดหนุนวัฒนธรรม จังหวัดระยอง
35. อบรมศาสนาพิธีกรเด็ก อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
36. งานประเพณีและวัฒนธรรม
37. อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.วังจันทร ตามโครงการ 63 ลานใจปกปองสถาบันและจัดงานรัฐพิธี
38. สายใยรักครอบครัวสัมพันธ
39. พลังสตรี พลังพัฒนาทองถิ่น
40. ภูมิปญญาผูสูงวัยถักทอใจใหลูกหลาน
41. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
42. สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลพลงตาเอี่ยม อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
43. การเลือกตั้งผูบริหาร อบต.และ ส.อบต.
44. ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร ส.อบต. ผูนําทองถิ่น และพนักงาน อบต.
45. พัฒนาระบบแผนที่แมบทแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
46. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
47. จายภาษีตรงเวลาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
48. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
49. จัดหาครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
50. ปรับปรุงผังเมืองรวมและการวางผังชุมชน
51. ศูนยพระมหาชนก ในทองถิ่นชุมชนและสถานการศึกษา
52. พลงตาเอี่ยมกาวไกลสุขใจประชายึดธรรมาภิบาล
53. เสริมสรางประชาคมเขมแข็งตามโครงการ อบต.พบประชาชน
54. บําบัดทุกขบํารุงสุขแบ ABC
55. พัฒนาศักยภาพศูนย อปพร. อบต.พลงตาเอี่ยม
56. เคาะประตูบานตรวจสารเสพติด
57. ปฏิบัติ ตามกฎลดอุบัติเหตุ
58. ฝกอบรมตํารวจอาสา อุดหนุน สถ.วังจันทร
59. อุดหนุนศูนยตอสูเอาชนะยาเสพติด จ.ระยอง
60. อุนไอรักออมอกแมสูลูก
61. ยับยั้งชั่งใจหางไกลเอดส
62. อุดหนุน ศสมช. การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
63. อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ตําบลพลงตาเอี่ยม
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64. ทองถิ่นอุนใจชวยเหลือฉับไว
65. บูรณาการรวมเยี่ยมบาน อุดหนุน รพ.สต.บานพลงตาเอี่ยม
66. พัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานแบบครบวงจรในคลินิก รพ.สต. อุดหนุน รพ.สต.บานพลงตาเอี่ยม
67. กีฬาพลงตาเอี่ยมสัมพันธ
68. ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว
69. สงเสริมปรับปรุงแกไขหรือฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรและทรัพยากรสิ่งแวดลอม
70. ยุวฑูตนอยรูคุณคาสรางราคาขยะ

โครงการที่ดําเนินงานโดยหนวยงานอื่น เงินอุดหนุนและจายขาดเงินสะสม ตามแผนสามป 2556
*จายขาดเงินสะสม

1.โครงการจางเหมากอสรางทอระบายน้ํา คสล.ถนนสายเขาตลาด-วังโพรง หมูที่ 1 บานเขาตลาด
งบประมาณ 84,200.-บาท
2.โครงการจางเหมากอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตลาดหมูที่ 1 บานเขาตลาด
งบประมาณ 816,600.-บาท
3.โครงการจางเหมากอสรางรั้วลวดหนามบริเวณพื้นที่ อบต. งบประมาณ 55,900.-บาท
4.โครงการจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกวัว หมูที่ 4 บานคลองบางบอ
งบประมาณ 579,300.-บาท
5.โครงการจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลงตาเอี่ยม –หนองหอย หมูที่ 5 บานหนองเขิน
งบประมาณ 427,800.-บาท
6.โครงการจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ – คลองไผ หมู 7,หมู 2 งบประมาณ
362,400.-บาท
7.โครงการจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดพลงตาเอี่ยม หมู 3 บานพลงตาเอี่ยม
งบประมาณ 1,558,000.-บาท
8.โครงการจางเหมาขยายเขตทอน้ําประปาสายซอยคลองจํากา-วังโพรง หมู 4 บานคลองบางบอ
งบประมาณ 295,000.-บาท
9.โครงการจางเหมาขยายเขตทอน้ําประปาสายซอยวัดมาบตอง หมู 4 บานคลองบางบอ งบประมาณ
124,500.-บาท
10.โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายสํานักอินทรีย – คลองไผ หมู 3, หมู 7 งบประมาณ
2,145,000.-บาท
11.โครงการขยายเขตไฟฟาเขาโรงสูบน้ําดิบหมู 7 บานคลองสอง งบประมาณ 32,815.-บาท
12.โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกระบอก จํานวน 500 ใบ งบประมาณ 309,000.-บาท
รวมจายขาดเงินสะสม 5,388,315.-บาท
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*งบกลาง
1.โครงการจางเหมาซอมแซมทอระบายน้ํา คสล. และกอสรางรางระบายน้ําถนนสายศรีโสภณ – วังโพรง
และถนนสายสหกรณ – เขาหวาย หมูที่ 4 บานคลองบางบอ งบประมาณ 33,600.-บาท
2.โครงการจางเหมาซอมแซมไหลทางถนนลาดยาง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 136,200.-บาท
3.โครงการกอสรางรางระบายน้ําถนนสายเขาตลาด-วังโพรง หมู 1 บานเขาตลาด งบ 145,600.-บาท
4.โครงการกอสรางรางระบายน้ําถนนสายเขาตลาด-วังโพรง หมู 1 บานเขาตลาด งบ 326,400.-บาท
5.โครงการขยายเขตทอเมนประปา หมู 4 บานคลองบางบอ งบ 91,000.-บาท
รวมงบกลาง 732,800.-บาท
*เงินอุดหนุนและการประสานงบประมาณ
1. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายหนองเขิน – กระทอนหวาน หมู 5 บานหนองเขิน
งบประมาณ 4,376,000.-บาท (งบกรมสงเสริมฯ)
2.โครงการปรับปรุงซอมสรางถนนสายเขาตลาด-หนองกันเกรา หมู 6 บานคลองอาง
งบประมาณ 4,200,000.-บาท (งบกรมสงเสริมฯ)
3.โครงการขุดลอกสระน้ําประปา หมู 3 บานพลงตาเอี่ยม งบประมาณ 628,000.-บาท (งบกรมสงเสริมฯ)
4.โครงการกอสรางถนนลาดยางสายคลองจํากา – วังโพรง หมู 4 บานคลองบางบอ งบประมาณ
4,798,000.-บาท (งบ อบจ.)
5.โครงการกอสรางถนนลาดยางสายสํานักตาเสือ – ชุมแสง หมู 2 บานสํานักตาเสือ งบประมาณ
2,000,000.-บาท (งบ อบจ.)
6.โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายพลงตาเอี่ยม –หนองหอย หมู 5 บานหอนงเขิน
งบประมาณ 3,700,000.-บาท (งบ โยธาธิการ)
รวมหนวยงานอื่นสนับสนุนงบประมาณดานโครงสรางพื้นฐาน 19,702,000.-บาท
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สวนที่ ๒ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ปญหาและอุปสรรในการปฏิบัติงาน
๑. งบประมาณมีนอยและจํากัด แตโครงการในแผนพัฒนาสามปมีจํานวนมาก
๒. การติดตามประเมินผลแผนไมสามารถเปรียบเทียบใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ไดกับแผนพัฒนา สามป
เนื่องจากแผนพัฒนาสามปมีจํานวนโครงการและงบประมาณที่ตั้งไวเปนจํานวนมาก แตงบประมาณ
ของ อบต. ที่มีอยูจริงมีนอย จึงทําใหดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามป ประสบผลสําเร็จไดนอย
๓. การประเมินผลแผน เปนการประเมินในเชิงปริมาณ ไมใชในเชิงคุณภาพ ทําใหไมสามารถ ระบุถึง
ความคุมคาในเชิงภารกิจไดอยางชัดเจน
๔. ชื่อโครงการที่ไดตั้งงบประมาณกับโครงการตามแผนพัฒนาไมตรงกันกับชื่อโครงการในขอบัญญัติ
งบประมาณ ทั้งที่เปนโครงการเดียวกัน ทําใหเกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
5. การตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปบางครั้งกําหนดในภาพรวมและกวาง เมื่อจัดทําเปน
ขอบัญญัติงบประมาณ ทําใหการวิเคราะหขอมูลแบงแยกโครงการเพื่อจัดเขาในแตละยุทธศาสตรไม
ชัดเจนเทาที่ควร
6. การบันทึกขอมูลในระบบของกรมสงเสริมฯ ยังไมครบถวนในสวนของการใชจายงบประมาณตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เทานั้น
7. ขอเท็จจริงโครงการที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่น ที่ อบต.อุดหนุน และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ หรือเขามาดําเนินโครงการไมมีการบันทึกในระบบฯ
ขอเสนอแนะ
๑. การตั้งงบประมาณ ชื่อโครงการควรเปนชื่อเดียวกันกับที่ระบุในแผนพัฒนาสามป
๒. การจัดทําแผนพัฒนา ควรที่จะเปนโครงการที่คาดวาจะมีงบประมาณในการดําเนินงานและสามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่มีศักยภาพได ไมควรนําทุกโครงการเขามาไวใน
แผนพัฒนาทั้งหมด
*************************************
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