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ส่วนที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 นอกจากกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังกําหนดให้มีการจัดทําแผนการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วย โดยแผนการดําเนินงาน หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น
แผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ประจําปีงบประมาณ 2558 เป็น
เอกสารที่ระบุ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดําเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
ซึ่งทําให้แนวทางในการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ
2558 ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น มีการประสานและ บูรณาการ การทํางานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่และการจําแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ในแผนการดําเนินงาน จะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกและ
สามารถตรวจสอบการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น แผนการดําเนินงาน จึงมีลักษณะกว้างดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2558
2. เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการพัฒนาจริง
4. เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการดําเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548
กําหนดให้แผนการดําเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินงาน
แผนงาน/ โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ดําเนินการที่ชดั เจน
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดําเนินการในเขตพื้นทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม
3. เพื่อแสดงถึงการใช้แนวทางการนําแผนพัฒนาสามปีมาใช้ดําเนินการ
4. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนําแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่นํามาปฏิบัติจริง
5. เพื่อชีใ้ ห้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอืน่ ๆ อย่างชัดเจน
6. เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. เพื่อกําหนดห้วงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม กําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม รวบรวม
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดําเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม จัดทํา
แผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยมและ
หน่วยงานต่างๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม นําร่าง
แผนการดําเนินงาน เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล พลงตาเอี่ยม
4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหาร เพื่อให้ความเห็นชอบ
5. เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน
โดยให้ปดิ ประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1. เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบล พลงตาเอี่ยม เพือ่
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล
3. เป็นการแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา งบประมาณ
ระยะเวลาที่ชดั เจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริงในพื้นที่
4. มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานอื่น และการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานทําให้การ ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึน้
5. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม ทําให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
1.1 แนวทาง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
บํารุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน ตําบล
สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายน้ํา
รางระบายน้ํา
1.2 แนวทาง พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภค-บริโภค
1.3 แนวทาง พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษา
ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปการ อาคาร
สถานที่

รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

3

30

3,166,610

5

กองช่าง

4

40

56,051,000

90

กองช่าง

3

30

3,237,000

5

กองช่าง

10

100

62,454,610

100

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และอาชีพ
2.1 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งจําหน่าย
สินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน และ
สินค้าแปรรูป
2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในตําบล
รวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม
3.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน
3.3 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี
ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวม

5

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

1

17

400,000

80

สํานักปลัด

5

83

100,000

20

สํานักปลัด

6

100

500,000

100

8

24

3,492,500

78

ส่วนการศึกษา

16
10

47
29

410,000
575,000

9
13

สํานักปลัด
สํานักปลัด

34

100

4,477,500

100

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ
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จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

2
3

40
60

40,000
152,000

21
79

5

100

192,000

100

9

40

1,019,000

59

7

30

370,000

21

7

30

336,000

20

รวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข

23

100

1,725,000

100

9

90

455,000

82

สํานักปลัด

6.2 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา

1

10

100,000

18

สํานักปลัด

10

100

555,000

100

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ครอบครัวเข้มแข็ง
เพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานครอบครัว
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการ
สังคม
รวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
5.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาบุคลากรและ
องค์กรเพื่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ
5.2 แนวทางการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
5.3 แนวทางงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ทุกส่วนราชการ
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7.1 แนวทางสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
7.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์

รวม
รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์

7

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

3

100

0

0

3

100
94

จํานวนงบประมาณ

640,000
0

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

100

สํานักปลัด

0

สํานักปลัด

640,000
100
70,500,110
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทาง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บํารุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้านตําบล สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสาย
เจริญสมบัติซอย 4 หมู่
3 บ้านพลงตาเอี่ยม

กว้าง 4 ม. ยาว 327 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 ม. รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,308 ตร.ม.

886,000 หมู่ 3 บ้าน
สํานักตาเสือ

กองช่าง

3.

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต สายสหกรณ์ –
คลองไผ่ หมู่ 2,7

มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร

780,000 หมู่ 2 บ้าน
กองช่าง
สํานักตาเสือและ
หมู่ 7 บ้านคลอง
สอง

ก.ย.

2.

ส.ค.

กองช่าง

ก.ค.

1,473,610 หมู่ 1 บ้านเขา
ตลาด

มิ.ย.

กว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ0.50 เมตรมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยว่า 2,520 ตร.ม.

พ.ค.

บูรณะซ่อมแซม
ปรับปรุงขยายผิวจราจร
ถนนเขาตลาด-วังโพรง
หมู่ 1

พ.ศ. 2558
เม.ย

1.

พ.ศ.
2557
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมา
ณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลํา
ดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 58
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1.2 แนวทาง ปรับปรุง บํารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภค-บริโภค

1.

ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะริมทางหมู่ 1-7

100,000 หมู่ 1 – 7

กองช่าง

2.

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายคลอง
อ่าง –เขาฮ่องกง
หมู่ 6

จํานวน 1 จุด

180,000 หมู่ 6 บ้าน
คลองอ่าง

กองช่าง

3.

ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด ก่อสร้างระบบสูบน้ําดิบ จํานวน 1 แห่ง
ใหญ่อําเภอวังจันทร์
ก่อสร้างสถานีผลิตน้ําประปา จํานวน 1
แห่ง และวางท่อจําหน่ายน้ําประปา
ขนาด 400 มล.ล. จํานวน 19,400 ม.
ในพื้นที่ของอําเภอวังจันทร์ งบผูกพัน 3
ปี 159 ล้านบาท

4.

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ 2

จํานวน 1 แห่ง

53,000,000 เขาวงเวียน
กองช่าง
ข้างอ่างเก็บน้ํา
ประแสร์

2,771,000 หมู่ 2 บ้าน
สํานักตาเสือ

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2558
เม.ย

พ.ศ.
2557
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 58
1.3 แนวทาง การพัฒนา ปรับปรุงบํารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปการอาคาร สถานที่

ก.ย.
ก.ย.

ส่วนโยธา

ส.ค.

161,633 หมู่ 3 บ้านพลง
ตาเอี่ยม

ส.ค.

ขนาดสูง 2.50 ม.ยาว 50 ม. และถมดิน
พร้อมปรับแต่ง

ก.ค.

กําแพงกันดินริมรั้ว

ส่วนโยธา

ก.ค.

3.

2,274,000 หมู่ 3 บ้านพลง
ตาเอี่ยม

มิ.ย.

จํานวน 1 แห่ง

ส่วนโยธา

พ.ค.

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000 หมู่ 1 – 7

พ.ศ. 2558
เม.ย

2.

พ.ศ.
2557
มี.ค.

บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้
องค์ราชัน

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

1.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอาชีพ
2.1 แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้าแปรรูป

400,000 บาท ตลาดผลไม้หมู่
3

สํานักปลัด

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2558
เม.ย

พ.ศ.
2557
มี.ค.

การจัดงานเทศกาลถนนผลไม้ พลงตาเอี่ยมวังจันทร์

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

งานเทศกาลถนนผลไม้
พลงตาเอี่ยม-วังจันทร์

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

1.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 58
2.2 แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุม่ อาชีพในตําบล

1.

ฝึกอบรมอาชีพสําหรับประชาชน

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส

20,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

2.

อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
มุสลิมบ้านคลองบางบ่อตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพการทําขนม

สนับสนุนเงินทุนการส่งเสริม
อาชีพการทําขนม

20,000 บาท หมู่ 4 บ้านคลอง สํานักปลัด
บางบ่อ

3.

อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สํานักตาเสือร่วมออมทรัพย์หมู่ 2

สนับสนุนเงินทุนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรฯ จัดทําน้ํายา
เอนกประสงค์

20,000 บาท หมู่ 2 บ้าน
สํานักตาเสือ

สํานักปลัด

4.

อุดหนุนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
และประมงบ้านหนองเขิน หมู่ 5

สนับสนุนการแปรรูปปลาดุกส้ม

20,000 บาท หมู่ 5 บ้าน
หนองเขิน

สํานักปลัด

5.

ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จัด
อบรม 1 ครั้ง

20,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2558
เม.ย

พ.ศ.
2557
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาสังคมและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

30,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอี่ยม

ส่วน
การศึกษาฯ

2.

บัณฑิตน้อย

การจัดการประกาศการจบ
การศึกษาของเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. ทั้งสองศูนย์

35,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอี่ยม

ส่วน
การศึกษาฯ

3.

วันแม่แห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

30,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอี่ยม
ร.ร.ในพื้นที่

ส่วน
การศึกษาฯ

4

วันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

60,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอี่ยม
ร.ร.ในพื้นที่

ส่วน
การศึกษาฯ

5.

จัดหาอาหาร
กลางวัน

จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน

6.

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

สนับสนุนอาหารกลางวัน

1,000,000 บาท ร.ร.บ้านพลงตาเอี่ยม

ส่วน
การศึกษาฯ

7.

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

สนับสนุนอาหารกลางวัน

556,000 บาท ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ

ส่วน
การศึกษาฯ

8.

จัดหาอาหารเสริม
(นม)

จัดหาอาหารเสริม(นม)
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

986,300 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอี่ยม 2แห่ง ส่วน
ร.ร.บ้านพลงตาเอี่ยม
การศึกษาฯ
ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ

795,200 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอี่ยม 2แห่ง ส่วน
การศึกษาฯ

ก.ย.

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่หนูๆปลอดภัย
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทั้ง
สองศูนย์

ก.ค.
ส.ค.

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
หนูๆปลอดภัย

พ.ศ. 2558
มิ.ย.

1.

พ.ศ. 2557

พ.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

มี.ค.
เม.ย

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.
ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 58
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3.2 แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน

1.

บรรพชาสามเณรภาคฤดู งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ร้อน

30,000 บาท วัดคลองบางบ่อ

สํานักปลัด

2.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ดนตรีไทย)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมตาม
โครงการส่งเสริมดนตรีไทย

50,000 บาท โรงเรียนบ้าน
พลงตาเอี่ยม

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

3.

หนังสือสื่อสร้างสรรค์
ก้าวทันอาเซียน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมตาม
โครงการหนังสือสื่อสร้างสรรค์ฯ

50,000 บาท โรงเรียน.พลงตา
เอี่ยม

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

4.

สอนงานอาชีพด้วย
วิทยากรท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมโครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

30,000 บาท โรงเรียน.บ้าน
พลงตาเอี่ยม

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

5.

อนุรักษ์และสืบสาน
รําไทย

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อตาม
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน รําไทย

30,000 บาท โรงเรียนบ้าน
คลองบางบ่อ

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

6.

สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อตาม
โครงการสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง

45,000 บาท โรงเรียนบ้าน
คลองบางบ่อ

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

7.

ปลูกพืชไร้ดิน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อตาม
โครงการปลูกพืชไร้ดิน

30,000บาท โรงเรียนบ้าน
คลองบางบ่อ

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

8.

กีฬาสร้างเด็กไทยให้
สามัคคีมีน้ําใจ

เพื่อให้เด็กรู้จักให้อภัย มีน้ําใจนักกีฬา เพิ่ม
มากขึ้น จัดกีฬาเด็กเล็ก 1 ครั้ง

30,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2558
เม.ย

พ.ศ.
2557
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 58
3.2 แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน (ต่อ)

9.

ปลูกผักสมุนไพรภูมิ
ปัญญาไทยท้องถิ่น

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทานอย่างเพียงพอส่งเสริมการ
ทํางานร่วมกัน

10,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

10.

การละเล่นเด็กไทยใส่ใจ
ศิลปดนตรีไทย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของไทย

10,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

11.

เด็กน้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้าง

เพื่อให้เด็ก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มี
กิจกรรมนอกห้องเรียนเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

50,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

12.

เด็กเล็กสุขภาพดีชีวีแสน
สุข

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี

10,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

13.

ภาษาพาน้องท่อง
อาเซียน

ฝึกทักษะด้านภาษาแก่เด็กเล็กใน ศพด.เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

10,000บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

14.

จ้างนักเรียนนักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียนแก้ไข
ปัญหาว่างงาน

จ้างนักศึกษา นักเรียน ทํางานในช่วงปิด
ภาคเรียนและวันหยุดเพื่อสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

15,000 บาท นักเรียน
สํานักปลัด
นักศึกษาในพื้นที่

15.

ต้านภัยยาเสพติดใน
โรงเรียนบ้านพลงตา
เอี่ยม

อุดหนุน รร.บ้านพลงตาเอี่ยมจัดกิจกรรม
ต้านภัยยาเสพติด 1 ครั้ง

5,000 บาท ร.ร.บ้านพลงตา
เอี่ยม

ส่วนการศึกษาฯ

16.

เยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัย
ยาเสพติด

อุดหนุน รร.บ้านคลองบางบ่อจัดกิจกรรม
ต้านภัยยาเสพติด 1 ครั้ง

5,000 บาท ร.รบ้านคลอง
บางบ่อ

ส่วนการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2558
เม.ย

พ.ศ.
2557
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

14

แผนการดําเนินงาน 58
3.3 แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธีศาสนา การอนุรกั ษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

30,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม

สํานักปลัด

250,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม

สํานักปลัด

อุดหนุนอําเภอวังจันทร์ในการจัดงานรัฐพิธี

10,000 บาท อําเภอวังจันทร์

ปกครอง อ.
วังจันทร์

- การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ
- การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
-วันฮารีย์รายอ
-วันเข้าพรรษา

200,000 บาท วัดพลงตาเอี่ยม

สํานักปลัด

1.

เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง 1 ครั้ง

2.

การจัดกิจกรรมรัฐพิธี

การจัดกิจกรรมรัฐพิธี -วันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี วันสําคัญทางศาสนา

3.

อุดหนุน อ.วังจันทร์
โครงการ63ล้านใจฯ

4.

พิธีทางศาสนาและ
ประเพณีต่าง

มัสยิดนูรุ้ลฮุนดา

5.

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีท้องถิ่น
อ.วังจันทร์

อุดหนุนอําเภอวังจันทร์ในการจัดโครงการงาน
ประเพณีท้องถิ่น

50,000 บาท อําเภอวังจันทร์

สํานักปลัด

6.

วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน

อุดหนุนสภางานวัฒนธรรม อ.วังจันทร์ ตาม
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

20,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม

สํานักปลัด

7.

วัฒนธรรมงานสุนทรภู่

อุดหนุนสภางานวัฒนธรรม อ.วังจันทร์ ตาม
โครงการวัฒนธรรมงานสุนทรภู่

3,000 บาท

ตําบลพลงตาเอี่ยม
สํานักปลัด
ตําบลพลงตาเอี่ยม

8.

วันอนุรักษ์มรดกไทย

อุดหนุนสภางานวัฒนธรรม อ.วังจันทร์ ตาม
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย

3,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม

สํานักปลัด

9.

ส่งเสริมเอกลักษณ์
ภาษาไทยภาษาถิ่น

อุดหนุนสภางานวัฒนธรรม อ.วังจันทร์ ตาม
โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ภาษาไทยภาษาถิ่น

5,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม

สํานักปลัด

10.

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม

อุดหนุนสภางานวัฒนธรรม อ.วังจันทร์ ตาม
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

4,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2558
เม.ย

พ.ศ. 2557
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

15

แผนการดําเนินงาน 58
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมครอบครัวเข้มแข็งเพือ่ ชีวิตอยู่ดีมสี ขุ

พลังสตรี พลังพัฒนา
ท้องถิ่นสตรีไทยหัวใจ
แกร่ง

จัดกิจกรรมวันสตรี สตรีไทยหัวใจแกร่งเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรี

20,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม

สํานักปลัด

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ก.ย.

2.

ก.ย.

สํานักปลัด

ส.ค.

20,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม

ส.ค.

สายใยรักครอบครัวสัมพันธ์ พัฒนาเด็ก
สตรี และครอบครัว

ก.ค.

สายใยรักครอบครัว
สัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์
ความอบอุ่น

ก.ค.

1.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

พ.ศ.
2557
ธ.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ต.ค.

ลําดับ
ที่

4.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานครอบครัว
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)

4.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม

1.

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์(งบประมาณสมทบ,
งบประมาณถ่ายโอน)

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายละ
500 บาท/เดือน/12 เดือน

72,000 บาท หมู่ 1 -7

สํานักปลัด

2.

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลพลงตาเอี่ยม

อุดหนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลพลงตาเอี่ยม

50,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

3.

เสริมสร้างสุขผู้สูงวัยเพื่อเป็น
หลักชัยให้ครอบครัว

เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นของ
สถาบันครอบครัวและส่งเสริมพัฒนาผู้สูง
วัย

30,000บาท หมู่ 1 -7

สํานักปลัด

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2558
เม.ย

พ.ศ.
2557
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 58
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
5.1 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

จ่ายภาษีตรงเวลา เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

เพื่อการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น

25,000 บาท หมู่ที่ 1 – 7

กองคลัง

3.

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

เพื่อการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น

5,000 บาท หมู่ที่ 1 – 7

กองคลัง

4.

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
การประชาสัมพันธ์องค์กร

10,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม,

สํานักปลัด

5.

อบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง

เพื่อให้คณะกรรมการฯได้มีความรู้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน

10,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

กองคลัง

6.

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน
-ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
-ตู้เก็บเอกสาร 5 ใบ
-ค่าอุปกรณ์ดับเพลิง
-ค่ารถจักรยานยนต์
-ค่าเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
-ค่าคอมพิวเตอร์
-ค่าเครื่องพิมพ์
-ค่าตู้เก็บเอกสาร 2 ใบ
-ค่าเครื่องสูบน้ําชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 3เครื่อง

ทุกส่วนราชการ
25,000 บาท
30,000 บาท
91,000 บาท
38,000 บาท
65,000 บาท
18,000 บาท
23,000 บาท
6,000 บาท
33,000 บาท

สป.
สป.
สป.
สป.
สป.
กองคลัง
กองคลัง
กองช่าง
กองช่าง

ก.ย.

2.

ส.ค.

สํานักปลัด

ก.ค.

500,000 บาท ศึกษาดูงานใน
ประเทศไทย

มิ.ย.

ฝึกอบรม สัมมนา ผู้บริหาร,สมาชิกสภา
อบต. ,ผู้นําชุมชน,พนักงานส่วนตําบลและ
ประชาคมตําบล

พ.ค.

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร,
สมาชิกสภา,ผู้นําท้องถิ่น
,และบุคลากร

พ.ศ. 2558
เม.ย

1.

พ.ศ.
2557
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 58

7.

ปรับปรุงผังเมืองรวม
และการวางผังชุมชน

ปรับปรุงผังเมืองรวม และการวางผังชุมชน
การพัฒนาบุคลากรของ อปท. ให้มีความรู้
การจัดทําผังเมืองงานพัฒนาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผัง
เมือง

10,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม,

สํานักปลัด

8.

อบต.ยุคใหม่หัวใจ
คุณธรรมเลิศล้ําธรรมาภิ
บาลบริการประชาชน

การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรของ อบต. 1 ครั้ง

30,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

9.

ท้องถิ่นก้าวไกลก้าวทัน
อาเซียน

ฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้านให้กับผู้บริหาร ส.อบตง
ผู้นํา บุคลากร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 1 โครงการ

100,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2558
เม.ย

พ.ศ.
2557
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่
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5.2 แนวทาง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

1.

ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

เพื่อสร้างสํานึกร่วมกันในการธํารงไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสําคัญ
ของชาติ

2.

ศูนย์พระมหาชนกฯ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม
30,000บาท หมู่ 1 -7
100,000 บาท

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2558
เม.ย

พ.ศ.
2557
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 58
5.2 แนวทาง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและ
ตําบล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และแผนพัฒนาตําบล

30,000 บาท หมู่ 1 -7

สํานักปลัด

เผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายสู่ชุมชน

การจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ต่าง ๆ แประชาชน 1 โครงการ

20,000. บาท หมู่ที่ 1 – 7

สํานักปลัด

6.

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

30,000 บาท หมู่ที่ 1 – 7

สํานักปลัด

7.

ข้าราชการของแผ่นดิน

จัดอบรมข้าราชการพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 1 ครั้ง

30,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

5.

สํานักปลัด

พ.ค.

อบต.พบประชาชน 57

100,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

พ.ศ. 2558
เม.ย

4.

พ.ศ.
2557
มี.ค.

จัดทําสรุปผลการดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงาน

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

พลงตาเอี่ยมก้าวไกลสุข
ใจประชายึดธรรมาภิ
บาล

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

3.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่
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1.

พัฒนาศักยภาพ อปพร.

จัดอบรมให้ความรู้ การออกตรวจเวรยาม
การปฏิบัติงานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณ
ภัย

2.

พลังท้องถิ่นพลังท้องถิ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ร่วมใจห่างไกลยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

3.

ปฏิบัติตามกฎลด
อุบัติเหตุ

จัดอบรมการมีวินัยจราจรเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ ตามโครงการเมาไม่ขับ

20,000 บาท หมู่ 1 – 7

สํานักปลัด

4.

อุดหนุนกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน

อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 2 บ้าน
สํานักตาเสือ

10,000 บาท สภ.วังจันทร์

สภ.วังจันทร์

5.

อุดหนุนศตส.จังหวัด
ระยอง

อุดหนุนศตส.จังหวัดระยองเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000 บาท จ.ระยอง

สํานักปลัด

6.

ท้องถิ่นอุ่นใจช่วยเหลือ
ฉับไว

ส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

10,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

7.

อุดหนุน สภ.วังจันทร์
โครงการให้ความรู้
กฎหมายจราจร

จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน และ
ประชาชนด้วนวินัยจราจร 1 ครั้ง

26,000 บาท สภ.วังจันทร์

สํานักปลัด

200,000 บาท ศูนย์ อปพร.
อบต.

สํานักปลัด

50,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการ สํานักปลัด
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด ต.
พลงตาเอี่ยม

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

พ.ศ. 2558
ก.พ.

พ.ศ.
2557
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

แผนการดําเนินงาน 58
5.3 แนวทาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม

21

1.

อุ่นไอรักอ้อมอกแม่สู่ลูก
เพื่อสายใยรักแห่ง
ครอบครัว

จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนม
มารดา

30,000บาท หมู่ 1- 7

สํานักปลัด

2.

เยาวชนวัยใสยับยั้งชั่งใจ
ห่างไกลเอดส์

การฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 1 ครั้ง

20,000 บาท หมู่ 1- 7

สํานักปลัด

3.

สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณะสุขมูลฐาน

อุดหนุน ศสมช. หมู่ที่ 1 – 7 ตามโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาสาธารณะสุขมูลฐาน

105,000 บาท หมู่ 1- 7

สํานักปลัด

4.

อุดหนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ

สมทบงบประมาณร้อยละ 30 ในการบริหาร
กองทุน

100,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

5.

ท้องถิ่นปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
และโรคพิษสุนัขบ้า

50,000 บาท หมู่ 1- 7

สํานักปลัด

6.

ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ อสม.

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับ อสม. 1 ครั้ง

30,000 บาท หมู่ 1- 7

สํานักปลัด

7.

ค่ายสุขภาพผู้ป่วย
เบาหวานอุดหนุนรพ.
สต.บ้านพลงตาเอี่ยม

เพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง

50,000 บาท รพ.สต.บ้านพลง
ตาเอี่ยม

สํานักปลัด

8.

คาราวานสุขภาพ
อุดหนุนรพ.สต.บ้านพลง
ตาเอี่ยม

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและลด
อัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้น

50,000 บาท รพ.สต.บ้านพลง
ตาเอี่ยม

สํานักปลัด

9.

พลงตาเอี่ยมเสริมสร้าง
สุขภาพดีสีขาว

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง

20,000บาท หมู่ 1- 7

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2558
ม.ค.

พ.ศ.
2557
ธ.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ต.ค.

แผนการดําเนินงาน 58
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
(บาท)

แผนการดําเนินงาน 58
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ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ส.ค.

100,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

ส.ค.

จัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

ก.ค.

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

ก.ค.

1.

พ.ศ. 2558
ก.พ.

พ.ศ.
2557
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม

สํานักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20,000 บาท พื้นที่ในตําบล

สํานักปลัด

ส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข
การส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟู
อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ลดภาวะโลกร้อน

20,000บาท พื้นที่ในตําบล

สํานักปลัด

เพื่อการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน

600,000บาท พื้นที่ในตําบล

สํานักปลัด

1.

ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว

2.

3.

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย ตาม
โครงการครัวเรือนน่าอยู่
จัดการขยะเพื่อลด
มลภาวะสิ่งแวดล้อม

จัดหาเพาะชํากล้าไม้ตลอดจนการดูแล
รักษาต้นกล้าในโครงการ

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

พ.ศ. 2558
ธ.ค.

พ.ศ.
2557
พ.ย.

หน่วย
ดําเนินการ

ต.ค.

7.1 แนวทาง สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ

