
แผนการดําเนินงาน
ประจําปี 2559

ของ

เทศบาลตําบลพลา
อําเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง



เอกสารแนบท้าย
งบประมาณประจําปี 2559

ของ

เทศบาลตําบลพลา
อําเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง



ร่าง
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

ปีงบประมาณ 2559

ของ

งานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคม

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ด้วยเทศบาลตําบลพลา  ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕9  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วในการประชุมเม่ือวันท่ี 
12 ตุลาคม 2558  เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามข้ันตอนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (2)  เทศบาลตําบลพลา  จึงประกาศใช้แผนการดําเนินงาน
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศเทศบาลตําบลพลา
เรื่อง  การใช้แผนการดําเนินงาน  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕9

………………………

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

(ลงชื่อ)

(นายสมพร   เหลือล้น)
นายกเทศมนตรีตําบลพลา

ประกาศ   ณ   วันท่ี  13  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕8



                                                                 ผด.1

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวนงบประมาณ ร้อยละ หน่วยดําเนินการ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

1. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 6 6.45             120,000.00        0.33                  เทศบาลตําบลพลา
         ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
   1.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนอาหารเสริม อาหารกลางวัน 3 3.23             3,514,600.00     9.70                  เทศบาลตําบลพลา
   1.3 แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา 4 4.30             290,000.00        0.80                  เทศบาลตําบลพลา
   1.4 แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ 12 12.90           1,610,000.00     4.44                  เทศบาลตําบลพลา
         ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวม 25 26.88           5,534,600.00     15.27                
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 5 5.38             8,893,000.00     24.54                เทศบาลตําบลพลา
          บํารุงรักษาถนนถนนและรางระบายน้ํา ฯลฯ
   2.2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างแหล่งน้ําเพื่อการบริโภคและ -           -               -                     -                    เทศบาลตําบลพลา
          อุปโภคและสาธารณูปการ
   2.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน 1 1.08             250,000.00        0.69                  เทศบาลตําบลพลา

รวม 6 6.45             9,143,000.00     25.23                

4
                      บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม                       

แผนการดําเนินงานประจําปี  2559
เทศบาลตําบลพลา



ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวนงบประมาณ ร้อยละ หน่วยดําเนินการ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารง
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   3.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนด้านสาธารณสุข 6 6.45             675,000.00        1.86                  เทศบาลตําบลพลา
   3.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 10 10.75           600,000.00        1.66                  เทศบาลตําบลพลา
         ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสถาบันครอบครัวและสังคม
   3.3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบงานป้องกันและบรรเทา 9 9.68             390,000.00        1.08                  เทศบาลตําบลพลา
         สาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 2 2.15             55,000.00          0.15                  เทศบาลตําบลพลา

รวม 27 29.03           1,720,000.00     4.75                  
4. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
   4.1 แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 0 -               -                     -                    เทศบาลตําบลพลา
   4.2 แนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริม 1 1.08             800,000.00        2.21                  เทศบาลตําบลพลา
การพูดภาษาถิ่น
   4.3 แนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อวางแผนจัด 2 2.15             60,000.00          0.17                  เทศบาลตําบลพลา
การสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการตรวจสอบและบังคับ 1 1.08             20,000.00          0.06                  เทศบาลตําบลพลา
ใช้กฎหมายและข้อบัญญํติท้องถิ่น
    4.5  แนวทางการพัฒนาจัดหาและปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 0 -               -                     -                    เทศบาลตําบลพลา

รวม 4 4.30             880,000.00        2.43                  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวนงบประมาณ ร้อยละ หน่วยดําเนินการ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
   5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน และพัฒนา 2 2.15             75,000.00          0.21                  เทศบาลตําบลพลา
สินค้าและบริการ
  5.2  แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชน 1 1.08             20,000.00          0.06                  เทศบาลตําบลพลา
  5.3  แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร 1 1.08             100,000.00        0.28                  เทศบาลตําบลพลา

รวม 4 4.30             195,000.00        0.54                  
6. ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
   6.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 15 16.13           3,090,500.00     8.53                  เทศบาลตําบลพลา
   6.2  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง การมีส่วน 6 6.45             400,000.00        1.10                  เทศบาลตําบลพลา
ร่วมของประชาชน
   6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริการประชาชน 3 3.23             535,000.00        1.48                  เทศบาลตําบลพลา
    6.4  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ 3 3.23             14,743,283.00   40.68                เทศบาลตําบลพลา
วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน

รวม 27 29.03           18,768,783.00   51.79                
รวมทั้งสิ้น 93 100.00         36,241,383.00   100.00              
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ผด.2

1. ยุทธศาสตร์ด้านขยายการให้บริการทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาสู่ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะ 30,000      ต.พลา กองการศึกษา
อาเซียน ภาษาสู่อาเซียน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตําบลพลา อําเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

อาเซียน ภาษาสู่อาเซียน

2 โครงการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมด้านล 60,000      ต.พลา กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3 โครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์ถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมเยาวชน 5,000         ต.พลา กองการศึกษา

รักษ์ถิ่น

4 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา 20,000      ต.พลา กองการศึกษา
ดูงานของครูและบุคลากรทางการ และศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ศึกษา

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม 10,000      ต.พลา กองการศึกษา
ในสถานศึกษา รักการอ่านในสถานศึกษา

6 โครงการปฐมนิเทศและประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปฐมนิเทศและ 5,000         ต.พลา กองการศึกษา
ผู้ปกครอง ประชุมผู้ปกครอง

7



1. ยุทธศาสตร์ด้านขยายการให้บริการทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม นักเรียนโรงเรียนวัดพลา 325 คน 1,138,600   ต.พลา กองการศึกษา

(นม)ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เป็นเงิน 645,900 บาท

ตําบลพลา และให้กับศูนย์พัฒนา นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทราย 184 คน

เด็กเล็ก เป็นเงิน 364,600 บาท

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60 คน 

เป็นเงิน 128,100 บาท

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เป็นเงิน 128,100 บาท

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนวัดพลา 326 คน 200 วัน 2,040,000   ต.พลา กองการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตําบลพลา เป็นเงิน 1,304,000 บาท

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทราย 184 คน

เป็นเงิน 736,000 บาท

3 โครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์ ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 336,000    ต.พลา กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 60 คน ๆ ละ 20 บาท 280 วัน
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1. ยุทธศาสตร์ด้านขยายการให้บริการทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.3 แนวทางการพัฒนากิจกรรมด้านกีฬา

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 230,000    ต.พลา กองการศึกษา

ภายในตําบลพลาและนอกตําบล กีฬาประเภทต่างๆในตําบลพลา และนอก

ตําบล

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้ 30,000      ต.พลา กองการศึกษา

กับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ กับหมู่บ้าน 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

กับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ กับหมู่บ้าน 

ตําบลพลา

3 โครงการอบรมฟุตบอลให้กับ ค่าใช้จ่ายในโครงการฟุตบอลให้กับเยาวชน 20,000      ต.พลา กองการศึกษา

เยาวชน

4 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000      ต.พลา กองการศึกษา

สัมพันธ์ สัมพันธ์
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1. ยุทธศาสตร์ด้านขยายการให้บริการทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.4 แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญ 50,000      ต.พลา กองการศึกษา

กําลังใจให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

2 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อใช้จ่ายการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีของ 100,000    ต.พลา กองการศึกษา

สงกรานต์ของตําบลพลา สงกรานต์ของตําบลพลา

3 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อใช้จ่ายการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอย 850,000      ต.พลา กองการศึกษา

ลอยกระทงลงทะเลวัดพลา กระทงลงทะเลวัดพลา

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ลอยกระทงลงทะเลวัดพลา กระทงลงทะเลวัดพลา

4 โครงการร่วมกิจกรรมการจัดงาน อุดหนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบ 25,000      ต.พลา สํานักปลัด

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การจัดงาน

5 โครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรม เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างเสริม 10,000      ต.พลา กองการศึกษา

จริยธรรม วัยเรียน วัยใส พัฒนา คุณธรรมจริยธรรม วัยเรียน วัยใส พัฒนา

ทักษะชีวิต ทักษะชีวิต

6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน อุดหนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบ 10,000      ต.พลา สํานักปลัด

วันสุนทรภู่ การจัดงาน

7 โครงการร่วมกิจกรรมในการจัด อุดหนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบ 40,000      ต.พลา สํานักปลัด

งานเทศกาลผลไม้และของดี การจัดงาน

จังหวัดระยอง

8 โครงการจัดงานประเพณีวัน เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวัน 100,000    ต.พลา สํานักปลัด

สําคัญต่างๆในชุมชน สําคัญต่าง ๆ ในชุมชน
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1. ยุทธศาสตร์ด้านขยายการให้บริการทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.4 แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 50,000      ต.พลา สํานักปลัด

ประเพณีท้องถิ่นในวันสําคัญทาง วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในวันสําคัญทาง

ศาสนา ศาสนา

10 โครงการบรรพชาสามเณรภาค ค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาสามเณรภาค 100,000    ต.พลา กองการศึกษา

ฤดูร้อน ฤดูร้อน

11 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัด อุดหนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบ 20,000      ต.พลา สํานักปลัด

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

11 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัด อุดหนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบ 20,000      ต.พลา สํานักปลัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ การจัดงาน

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราช

สมภพ 2 เมษายน และกิจกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรม งานวันอนุรักษ์

มรดกไทย จังหวัดระยอง ประจําปี

2559

12 โครงการจัดงานประเพณี อุดหนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบ 30,000      ต.พลา สํานักปลัด

ถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องใน การจัดงาน

งานพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวรสมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก อําเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน สาธารณูปโภคและรางระบายน้ํา ฯลฯ

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร 300,000    ต.พลา กองช่าง

สายเทศบาล 2 ซอย 3 ยาว 290 เมตร รวมปริมาณดินลูกรังไม่

หมู่ที่  2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง น้อยกว่า 1,305 ลูกบาศก์เมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 62   เมตร 173,000    ต.พลา กองช่าง

เสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซอย 10 หนา 0.15 ม. รวมปริมาณพื้นที่

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซอย 10 หนา 0.15 ม. รวมปริมาณพื้นที่

หมู่ที่ 5 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ไม่น้อยกว่า   248  ตร.ม. 

(ตามแบบ ทต.พลา)

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.50 ม. ยาว 110 เมตร 420,000    ต.พลา กองช่าง

เสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซ.10/1 หนา 0.15 ม. รวมปริมาณพื้นที่

หมู่ที่ 5 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ไม่น้อยกว่า 605 ตร.ม. 

(ตามแบบ ทต.พลา)

4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา ตามแบบเทศบาลตําบลพลา 2,000,000   ต.พลา กองช่าง
เด็กเล็กในชุมชนเอื้ออาทร

5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบเทศบาลตําบลพลา 6,000,000   ต.พลา กองช่าง

หมู่บ้านคลองทราย หมู่ที่ 7 ต.พลา

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างแหล่งน้ําเพื่อกรบริโภคและอุปโภคและสาธารณูปการ

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ยุทธศาสตร์ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน

2.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

2.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการตีเส้นจราจร ถนนบริเวณ ขนาด 2,500x0.1x2.5  ม. 250,000      ต.พลา กองช่าง

ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 3037 รวมปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

(พลา - กม.16)  หมู่ 2,ม.5 625  ตร.ม. 

13

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนด้านสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกองทุนหลักประกัน สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 450,000    ต.พลา กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้

รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุข หมู่ที่  1,2,4,5,6,7 45,000      ต.พลา กองสาธารณสุขฯ

มูลฐานชุมชน รวม 6 หมู่บ้าน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 70,000      ต.พลา กองสาธารณสุขฯ

และควบคุมการขยายพันธุ์สัตว์ ฯลฯ ให้กับสุนัขในพื้นที่

4 โครงการสุขาภิบาลอาหาร ร้านและแผงลอยจําหน่าย 50,000      ต.พลา กองสาธารณสุขฯ

อาหารในพื้นที่ตําบลพลา

5 โครงการตรวจคุณภาพน้ําอุปโภค จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการตรวจคุณภาพ 30,000      ต.พลา กองสาธารณสุขฯ

บริโภค น้ําอุปโภคบริโภค

6 โครงการส่งเสริมการติดตั้งบ่อดัก ในพื้นที่ตําบลพลา มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน 30,000      ต.พลา กองสาธารณสุขฯ

ไขมันภายในชุมชน ภายในชุมชน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสถาบันครอบครัวและสังคม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ 90,000      ต.พลา สํานักปลัด

ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ สมควรได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อนํา

ไปใช้ในการดําเนินชีวิต

2 โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนา  - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนพลา 10,000      ต.พลา สังคมสงเคราะห์

ครอบครัว  - โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลพลาได้ร่วมทํากิจกรรม 50,000      ต.พลา สังคมสงเคราะห์

แห่งชาติ ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

4 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มคนพิการ คนพิการในพื้นที่ตําบลพลาได้ร่วมทํากิจกรรม 10,000      ต.พลา สังคมสงเคราะห์

ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

มีอาชีพ เสริมรายได้

5 โครงการช่วยเหลือประชาชน ประชาชนในพื้นที่ตําบลพลาได้รับการ 100,000    ต.พลา สังคมสงเคราะห์

ช่วยเหลือ เพิ่มโอกาสในการดํารงชีวิตให้ดีขึ้น

6 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ตําบลพลาได้มี 100,000    ต.พลา สํานักปลัด

ทํางานช่วงปิดภาคเรียน รายได้ในช่วงปิดภาคเรียนและฝึกประสบการณ์

ในการทํางาน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสถาบันครอบครัวและสังคม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ ประชาชนในตําบลพลา ตาม 100,000    ต.พลา พัฒนาชุมชน

ชุมชนตําบลพลา นส.ที่ มท 0891.4/ว2502

ลว.20 ส.ค.53

8 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง 10,000      ต.พลา สังคมสงเคราะห์

ต่อเด็กและสตรี ต่อเด็กและสตรี

9 โครงการส่งเสริมแกนนําสิทธิ ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมแกนนําสิทธิ 30,000      ต.พลา สังคมสงเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

9 โครงการส่งเสริมแกนนําสิทธิ ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมแกนนําสิทธิ 30,000      ต.พลา สังคมสงเคราะห์

เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน

10 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหา จัดซื้อแว่นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหา 100,000    ต.พลา สังคมสงเคราะห์

ทางสายตา ทางสายตา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 พัฒนาจัดระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปฎิบัติงานรักษาความ ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฎิบัติงานรักษาความ 20,000      ต.พลา งานป้องกันฯ

ปลอดภัยในตําบลพลา ปลอดภัยในตําบลพลา

2 โครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไข ค่าใช้จ่ายตามโครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไข 20,000      ต.พลา งานป้องกันฯ

ปัญหาจราจรช่วงเทศกาล ปัญหาจราจรช่วงเทศกาล

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่ม 100,000    ต.พลา งานป้องกันฯ

ศักยภาพของสมาชิก อปพร. ศักยภาพของสมาชิก อปพร.

เทศบาลตําบลพลา เทศบาลตําบลพลา

4 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้แก่ประชาชน 30,000      ต.พลา งานป้องกันฯ

ในการป้องกันและบรรเทา ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย สาธารณภัย

5 โครงการชุมชนมีวินัย เคารพกฎ ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนมีวินัย เคารพกฎ 20,000      ต.พลา งานป้องกันฯ

จราจร จราจร

6 โครงการป้องกันและแก้ไข ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข 30,000      ต.พลา งานป้องกันฯ
ปัญหายาเสพติดของเทศบาล ปัญหายาเสพติดของเทศบาล

ตําบลพลา ตําบลพลา

17



3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 พัฒนาจัดระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกัน 40,000      ต.พลา งานป้องกันฯ

อัคคีภัย อัคคีภัย

8 โครงการอบรมสร้างทีมกู้ชีพ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสร้างทีม 30,000      ต.พลา งานป้องกันฯ

กู้ภัยตําบลพลา กู้ชีพกู้ภัยตําบลพลา

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนเพื่อเพิ่ม 100,000    ต.พลา งานป้องกันฯ

ศักยภาพในการป้องกันและแก้ ศักยภาพในการป้องกันและแก้

ปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวย ปัญหายาเสพติด ของศูนย์อํานวย

การป้องกันและปราบปรามยาเสพ การป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.)
ประจําปี 2559 ประจําปี 2559
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.4  พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนว 50,000      ต.พลา กองสาธารณสุขฯ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาย
พอเพียง ในชุมชน

2 โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญา ประชาชนประกอบอาชีพตามหลัก 25,000      ต.พลา สํานักปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาย

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาย

ในชุมชน
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพูดภาษาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

4.2 ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพูดภาษาท้องถิ่น

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง ติดตั้งป้ายมาตรฐานประชาสัมพันธ์แหล่ง 800,000    ต.พลา กองช่าง

ท่องเที่ยว
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โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

220,000                   



4.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 10,000      ต.พลา สํานักปลัด

2 โครงการชุมชนต้นแบบในการพัฒนา ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 50,000      ต.พลา กองสาธารณสุขฯ

คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง ต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4 พัฒนาสนับสนุนให้มีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย บุคลากรของ อปท.และ 20,000      ต.พลา สํานักปลัด

ท้องถิ่น ประขาขน
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โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



4.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.5 พัฒนาจัดหาและปรับปรุงที่ทิ้งขยะ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

5.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน และพัฒนาสินค้าและบริการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีในตําบลพลา ได้รับการส่งเสริม 50,000      ต.พลา พัฒนาชุมชน

เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ให้มีการต่อยอด และเสริมรายได้

ตําบลพลา

2 โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่ม กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 25,000        ต.พลา สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

2 โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่ม กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 25,000        ต.พลา สํานักปลัด

อาชีพ (OTOP) และวิสาหกิจชุมชน และประชาชนตําบลพลาที่

สนใจได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

5.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการศูนย์พระมหาชนก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หลัก 20,000      ต.พลา สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว

พระราชดําริของในหลวง
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โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

5.3 พัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรในตําบลพลา 100,000    ต.พลา สํานักปลัด

ด้านการเกษตรประจําตําบลพลา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.1 พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคล 200,000    ต.พลา สํานักปลัด

คณะบุคคล ผู้ตรวจเยี่ยม

ประชุมสภา ประชุมหน่วยงาน

ต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํากิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ 300,000    ต.พลา สํานักปลัด

ต่างๆ นโยบายแห่งรัฐของทางราชการ

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก 300,000    ต.พลา สํานักปลัด

ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 50,000      ต.พลา กองคลัง

ของผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ 30,000      ต.พลา กองการศึกษา

40,000      ต.พลา กองสาธารณสุข

40,000      ต.พลา กองช่าง

4 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้นํา

ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ชุมชน สมาชิก อปพร. ฯลฯ (งบประมาณรวม

อยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.1 พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการทัศนศึกษาดูงาน พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา ผู้บริหาร 800,000    ต.พลา สํานักปลัด

ผู้นําชุมน กํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป

6 โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตําบลพลา 200,000    ต.พลา กองสาธารณสุข

ชุมชนตําบลพลา ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไป ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ชุมชนตําบลพลา ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไป ฯลฯ

7 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ แผนที่ภาษีตําบลพลา 200,000    ต.พลา กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน

8 โครงการจัดทําวารสารท้องถิ่น/ ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับ 100,000    ต.พลา สํานักปลัด

ปฏิทินประจําปี ทราบข้อมูลข่าวสาร

9 โครงการจ้างหน่วยงานหรือ ความพึงพอใจของประชาชน 30,000      ต.พลา สํานักปลัด

สถาบันที่เป็นกลางในการ ทั้งตําบล  6  หมู่บ้าน

ประเมินคุณภาพการให้บริการ
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.1 พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ค่าใช้จ่ายในการต่อและปรับ ปรับปรุงเว็บไซด์ 20,000      ต.พลา สํานักปลัด

ปรุงเว็บไซด์ www.palamunicipal.go.th

11 ค่าใช้จ่ายตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ลูกจ้าง 1,800,000   ต.พลา สํานักปลัด

อันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ทุกส่วนศักยภาพ 50,000      ต.พลา กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

12 โครงการแผนการพัฒนา พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาฯ 30,000      ต.พลา สํานักปลัด

พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร ชุมชน

13 เงินบําเหน็จ บํานาญ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างประจํา 500           ต.พลา สํานักปลัด
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.1 พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.2 พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การให้ส่วนร่วมของประชาชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ คณะกรรมการชุมชน ประชาชนผู้สนใจ ฯลฯ 30,000      ต.พลา สํานักปลัด

แผนชุมชนให้กับประชาชน

ในเขตตําบลพลา

2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชน ผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน 300,000    ต.พลา สํานักปลัด

ตําบลพลา คณะกรรมการชุมชน และผู้นําท้องถิ่นต่าง ๆ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ตําบลพลา คณะกรรมการชุมชน และผู้นําท้องถิ่นต่าง ๆ

3 โครงการเวทีชาวบ้าน คณะกรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน /ประชาชน 20,000      ต.พลา สํานักปลัด

ในตําบลพลา

4 โครงการประชุมประชาคม ชุมชน 7 ชุมชน ในเขตเทศบาล 20,000      ต.พลา สํานักปลัด

ตําบลพลา ฯลฯ

5 โครงการส่งเสริมการดําเนิน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยากจน ในจังหวัด 20,000      ต.พลา สํานักปลัด

กิจการเหล่ากาชาดจังหวัด ระยอง

ระยอง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.3 พัฒนาส่งเสริมการบริการประชาชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดเก็บภาษีนอก ในเขตพื้นที่ตําบลพลา 15,000      ต.พลา กองคลัง

สถานที่

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ จัดซื้ออุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้

เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน ในการปฎิบัติงาน  เช่น

- ครุภัณฑ์การเกษตร

  ๑. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 19,000      ต.พลา กองสาธารณสุข

จํานวน 1 เครื่อง

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ต.พลา สํานักปลัด

ต.พลา สํานักปลัด

ต.พลา สํานักปลัด

ต.พลา สํานักปลัด
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 1.  จัดซื้อตู้เย็น  

ขนาด 5 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 6,500         ต.พลา สํานักปลัด

ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 9,400         ต.พลา สํานักปลัด

 2.  จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 28,000      ต.พลา สํานักปลัด

แบบต่อท่อขนาด 1 ก๊อก 

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

แบบต่อท่อขนาด 1 ก๊อก 

จํานวน 2 เครื่อง

 3. จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 40,000      ต.พลา สํานักปลัด

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

  1. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 24,000      ต.พลา สํานักปลัด

ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์

จํานวน  ๑  เครื่อง

  2. จัดซื้อกล้องวงจรปิด 1,000,000   ต.พลา สํานักปลัด

พร้อมติดตั้งสํานักงาน ทต.พลา 

จํานวน 1 วงจร
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000    ต.พลา กองสาธารณสุข

จํานวน  ๑  คัน

2. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 75,000      ต.พลา สํานักปลัด

ตรวจการณ์ไม่น้อยกว่า  140 ซีซี พร้อม

อุปกรณ์จํานวน 1 คัน (ตามราคามาตรฐาน /

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

อุปกรณ์จํานวน 1 คัน (ตามราคามาตรฐาน /

ตามราคาตลาด)

3. สาลี่ลากเรือ 80,000      ต.พลา สํานักปลัด

จํานวน 1 คัน

4. รถบรรทุก (อีแต๋น)  เครน-ดั๊ม 500,000    ต.พลา กองสาธารณสุข

 จํานวน 1 คัน

- ครุภัณฑ์สํานักงาน

  ๑. จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต 12,000      ต.พลา สํานักปลัด

พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด 

  ๒. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 7,000         ต.พลา กองคลัง

แบบบานพับ  จํานวน  ๑  ตู้

  3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  7,000         ต.พลา สํานักปลัด

แบบบานเลื่อน  จํานวน ๓ ตู้ 14,000      ต.พลา กองคลัง
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ครุภัณฑ์สํานักงาน

  4. จัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน 1 ตัว 12,000      ต.พลา สํานักปลัด

  5.จัดซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อม 25,000      ต.พลา สํานักปลัด

โต๊ะกลาง 2 ชุด

  6.ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนสูง 7,000         ต.พลา สํานักปลัด

3 ตู้ 14,000      ต.พลา กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 ตู้ 14,000      ต.พลา กองคลัง

 7.ตู้เก็บแบบแผนที่ภาษี ขนาดแบบ 30,000      ต.พลา กองคลัง

เอโอ 5 ลิ้นชักพร้อมขา 1  ตู้
 8. โต๊ะเขียนแบบกระดานเมลามีน 7,000         ต.พลา กองคลัง

หนา 80x120 สามารถปรับ
มุมกระดานได้ขนาด 0-90 องศา 
พร้อมรางดินสอ และตะแกรงวางแบบ 
ขาโต๊ะสามารถปรับสูงต่ําได้
1 ตัว
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6.4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

ที่ (ผลผลิต / งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  ๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 30,000      ต.พลา สํานักปลัด

สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน  1  เครื่อง

  2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 30,000      ต.พลา สํานักปลัด

สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 30,000      ต.พลา กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 30,000      ต.พลา กองคลัง

จํานวน 2 เครื่อง

  3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 4,200         ต.พลา สํานักปลัด

Multifunction แบบฉีดหมึก

Inkjet จํานวน 1 เครื่อง

2 ค่าชําระเงินกู้ก่อสร้างอาคาร ค่าชําระหนี้เงินต้น 1,826,700   ต.พลา สํานักปลัด

สํานักงาน
ค่าชําระดอกเบี้ย 859,500    ต.พลา สํานักปลัด

3 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน 1. ชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์ 50,000      ต.พลา งานป้องกันฯ

ของเทศบาล จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท
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ส่วนท่ี  1   
บทนํา 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง 

ถ่ิน  พ.ศ. 2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   แผนพัฒนาสามปีและ
แผนการดําเนินงานประจําปี สําหรับปฏิบัติการในปีนั้น     โดยแผนการดําเนินงานประจําปีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน    ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน มีการประสานงานและการปฏิบัติงานแบบบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ   ในแผนการดําเนินงานจะ
ทําให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Method of Action Plan) 
แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุม 

การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Efficiency)      รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการดําเนินงาน (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation)   ดังนั้น   แผนการดําเนินงานจึงมี
แนวทางในการจัดทําดังนี้ 

1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ 
2. จัดทําหลังจากท่ีได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงาน

จริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลพลา 

 
วัตถุประสงคข์องแผนดําเนินงาน 

๑. เพ่ือให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ 
๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๓. เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานในเทศบาลด้วยกันและ 

ระหว่างเทศบาลกับองค์กรอ่ืนๆ 
๔. เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาท่ีชัดเจน 

และแสดงถึงการทํางานจริง 
๕. เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาล 
๖. เพ่ือให้มีการตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ว่าได้มีการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี 

กําหนดไว้อย่างถูกต้อง และมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
๗. เพ่ือวัดระดับความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา 

ไปปฏิบัติ 
 
 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการจริงใน
พ้ืนท่ีของเทศบาล ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล และโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนเข้ามา
ดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาล เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 

๒. การจัดทําร่างแผนดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล จัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลท่ีกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล โดยเค้าโครงแผนการดําเนินงานจะประกอบด้วยสองส่วน คือ 

๒.๑ บทนํา 
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

๓. การดําเนินการตามระเบียบฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี ้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน ประกาศ
เป็นแผนดําเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนดําเนินงานภายในภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ    เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

๑. เป็นเครื่องมือในการบริหารแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดท้ังเวลา บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ 

๒. ทําให้ทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ช่วยในการประสานงานและบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในเทศบาล 

และระหว่างเทศบาลกับองค์กรอ่ืนๆ 
๔. ทําให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
๕. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสามารถทําได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     
 
 
 
 

ส่วนท่ี  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
การจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      นั้นมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลพลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.
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2559    ซึ่งจะนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน   และติดตามประเมินผลการพัฒนา
เทศบาลตําบลพลาโดยประกอบด้วย 

  - บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1) 
  - บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผอ.2) 

ส่วนท่ี  3   
การติดตามและประเมินผลการนําแผนดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.
2548  หมวด  6  ข้อ  28  ได้กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
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เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  และมี
ประสิทธิภาพ  มีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายรวมกัน  ท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประชาชน  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ผู้แทนฝ่ายบริหาร  รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก  ซึ่งการท่ีคณะกรรมการมา
จากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทําให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการ
ประเมินสามารถวัดผลของการบรรลแุละวัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนดําเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
1.  การติดตามและประเมินผล 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยมีหน้าท่ีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ข้อ   29  ดังนี ้

1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและแสดงความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถ่ิน    
ผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถ่ินให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ท้ังนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน   

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานจามเห็นสมควร 
การตรวจสอบโดยอําเภอ 

โดยมีหน้าท่ีกํากับดูแลให้เทศบาลตําบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

โดยตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลในอํานาจการกํากับดูแลของนายอําเภอบ้านฉางตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ  2496  มาตรา  71  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม 

1.    เทศบาลตําบลแต่งตั้งผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน  โดยเลือกผู้ท่ีมี
ความรู้หรือมีประสบการณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีสอบราคา  ประกวดราคา  และวิธีพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  2548  ข้อ  29  วรรคสอง  โดยแต่งตั้งผู้แทน
ชุมชนหรือประชาคมในเขตพ้ืนท่ีดําเนินการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย  2  คน 

2.   ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมท้ังประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบและดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.    เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานในรอบปีต่อประชาคม
ตําบลเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมท้ังให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดําเนินงาน 
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ประกาศเทศบาลตําบลพลา 

เรื่อง   แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2557  ของเทศบาลตําบลพลา 
……………………………………… 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548  ข้อ 26 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนดําเนินงาน  ซึ่งเทศบาลตําบลพลา ได้
ดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลพลา ได้พิจารณาให้ความเห็น 
ชอบแล้ว  ในการประชุม เม่ือวันท่ี  23 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2557 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ข้อ 26 (2)   เทศบาลตําบลพลา จึงประกาศใช้แผนดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ  2557 ของเทศบาลตําบลพลา ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี   27   เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 
 
            

  (นายสมพร  เหลือล้น) 
           นายกเทศมนตรีตําบลพลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสําคัญกับการ

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย  การ
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ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทําข้ึนเพ่ือให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีอํานาจกว้างขวางข้ึน  ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน และเป็น
องค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 

เทศบาลตําบลพลา ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลซึ่งเป็นแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 3 ป ี (2557-
2559)  และได้จัดทําแผน 3 ปีซ่ึงเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปี   เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการกําหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี  และมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี    เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน        2 ประเภท
นั้น เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 
เทศบาลตําบลพลา โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลพลาและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลพลา  จึงได้จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2557 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2557 ของเทศบาลตําบลพลาข้ึน และเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการต่างๆ
ท่ีได้รับการอนุมัติให้ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการ
ประสานและบูรณาการ การทํางานเก่ียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลพลา มุ่งหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี

 

 

 

 
 



ประชุมแผนดําเนินงาน 2559
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