3
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕65) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 รายละเอียดโครงการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม

แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตร ที่ 5 ดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ ๑ ดานโครงสรางพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่ านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตลาดน้ํา
ชาวสวน พลงตาเอี่ยม
หมู 3

เพื่อใหประชาชนในหมู
3 และนักทองเที่ยว ได
มีถนนในการคมนาคม
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา
0.15 เมตร ไมมีไหลทาง มี
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 480
ตร.ม.

-

-

1,785,400

2

กอสรางกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขาตลาดซอย 2 หมู 1

เพื่อใหประชาชนในหมู
1 ไดมีถนนในการ
คมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง
มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา
2,250 ตร.ม.

-

-

3

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กคลองอาง
ซอย 2 หมู 6

เพื่อใหประชาชนในหมู
6 ไดมีถนนในการ
คมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
5 เมตร ยาว 440 เมตร หนา
0.15 เมตร ไมมีไหลทาง มี
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 2,200
ตร.ม.

-

4

ปรับปรุงซอมสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายคลองจํากา-วังโพรง
หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู
4 ไดมีถนนในการ
คมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
กวาง 6 เมตรยาว 1,000
เมตร ไหลทางลูกรัง หรือมี
พื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต
6,000 ตร.ม.

-

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 370.เมตร

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

1,630,000 ถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนไดรับ
เหล็กไดมาตรฐาน
ความสะดวกและ
ระยะทาง 450เมตร ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

-

1,600,000

กองชาง

-

-

3,600,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 1,000
เมตร

ถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนไดรับ
เหล็กไดมาตรฐาน
ความสะดวกและ
ระยะทาง 440เมตร ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

4
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

5

ปรับปรุงซอมสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วัดมาบตอง-โรงเรียนบาน
คลองบางบอ หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร
ไดมีถนนในการคมนาคม ยาว.590 เมตร หนา 0.15 เมตร
อยางสะดวกและปลอดภัย พรอมการดเรลหรือราวเหล็กลูกฟูก
มอก.248-2531 ระยะทางฝงซาย
ยาว 60 เมตร ฝงขวายาว 8 เมตร

6

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคอกวัวสุเหรา หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6
ไดมีถนนในการคมนาคม เมตร ยาว 1,500 เมตร
อยางสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
ไดมีถนนในการคมนาคม เมตร ยาว 500 เมตร
อยางสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายมาบตอง
ซอย 1 หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
ไดมีถนนในการคมนาคม เมตร ยาว 375 เมตร
อยางสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายมาบตอง
ซอย 2 หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5
ไดมีถนนในการคมนาคม เมตร ยาว 1,000 เมตร
อยางสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสํานัก
ตาเสือซอย 3 หมู 2

เพื่อใหประชาชนในหมู 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5
ไดมีถนนในการคมนาคม เมตร ยาว 665 เมตร
อยางสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร

ลงลูกรังบดอัดถนนสาย
ซอยบุญมากหมู 3

เพื่อใหประชาชนในหมู 3 ถนนลูกรังบดอัด กวาง 6 เมตร ยาว
ไดมีถนนในการคมนาคม 300 เมตร หนา 0.10 เมตร
อยางสะดวกและปลอดภัย

8

9

10

11

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

-

-

-

2,592,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 590.เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

-

-

-

6,520,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 1,500
เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

-

-

1,450,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 500.เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

7
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองบาง
บอซอย 1 หมู 4

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

1,090,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 375.เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

-

-

-

3,600,000 ถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนไดรับความ
เหล็กไดมาตรฐาน
สะดวกและปลอดภัย
ระยะทาง 1,000.เมตร ในการเดินทาง

กองชาง

-

2,400,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 665.เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

-

75,000 ถนนลูกรังบดอัด
ระยะทางยาว 300
เมตร

5

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
2565
-

12

ทอสงน้ําเพือ่ การเกษตร
สายเขาตลาด-ชุมแสง
หมู 1

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ทอPVC ชั้น 5 ขนาด 6 นิว้
ยาว 1,090 เมตร

-

13

ทอสงน้ําเพือ่ การเกษตร
สายสํานักตาเสือ-คลองไผ
หมู 2

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ทอPVC ชั้น 5 ขนาด 6 นิว้
ยาว 1,010 เมตร

-

-

-

370,000

14

เปลี่ยนทอสงน้ําเพื่อ
การเกษตรถนนสายพลง
ตาเอี่ยม-หนองหอย หมู 3

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

เปลี่ยนทอสงน้ําเพื่อการเกษตร
จากเดิม 4 นิ้วเปน 6นิ้ว
ระยะทางยาว 600 เมตร

-

-

-

ทอสงน้ําเพือ่ การเกษตร
เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
สายสหกรณ-เขาหวาย หมู การเกษตรอยางเพียงพอ
4

วางทอHDPE ขนาด280
PN6 ยาว4,128 เมตร

-

-

วางทอสงน้ําเพื่อ
การเกษตร ถนนสายพลง
ตาเอี่ยม-หนองหอย หมู 3
หมู 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

วางทอHDPE ขนาด 315
PN6 ยาว 2,310 เมตร
ทอHDPE ขนาด 200 PN6
ยาว 963 เมตร
ทอHDPE ขนาด 160 PN6
ยาว 310 เมตร รวมระยะทาง
ยาวทั้งหมด 3,583 เมตร
พรอมระบบสูบน้ํา และโรงสูบ
น้ํา 1 แหง

-

ขุดลอกหนาฝายคลองสอง
ตอนบนหมู 2 (บานนา
ซิ้ม)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ระยะทางยาว 50 เมตร

ขุดลอกคลองสองตอนลาง
หมู 5 (บานยาย หมวย)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ระยะทางยาว 300 เมตร

16

17

18

๒๕๖๓

๒๕๖๔
400,000

๒๕๖๒
-

15

๒๕๖๑

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ระยะทาง 1,090
เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

-

ทอสงน้ําระยะทาง
1,010 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

220,000

-

ทอสงน้ําระยะทาง
600 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

-

9,553,000

-

ทอสงน้ําระยะทาง
4,128 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

-

-

9,872,500

-

ทอสงน้ําระยะทาง
3,583 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

-

-

-

100,000

-

คลองระยะทาง.
50เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

-

-

-

200,000

-

คลองระยะทาง
300เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

6
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

19

ขุดลอกสระเก็บน้ําบาน
ผูใหญจวน หมู 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ขนาดกวาง 32 เมตร ยาว
35เมตรลึกเฉลี่ย 7 เมตร

-

-

20

ซอมแซมฝายคลองจํา
กา ตอนกลาง –
ตอนลาง หมู 4

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ซอมฝายจํานวน 1 จุด

-

-

-

21

กอสรางฝายน้าํ ลนคลอง เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
ประแสร หมู 5
การเกษตรอยางเพียงพอ

กอสรางฝายกวาง 20เมตร
สันฝายสูง 2 เมตร ผนังขาง
3.50 เมตร

-

-

22

วางทอระบายน้ําถนน
สายพลงตาเอี่ยม-วัดวัง
จันทร หมู 3

เพื่อใหประชาชนหมู 3
และนักทองเที่ยวไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

วางทอ คสล. ขนาด Ø
0.60 เมตรระยะทาง 54
เมตร บอพัก 5 ทอน

-

-

23

กอสรางรางระบายน้าํ
ถนนสายคลองอาง-เขา
ฮองกง หมู 6

เพื่อใหประชาชนหมู 6
ไดรบั ความสะดวกในการ
เดินทางและแกไขปญหา
น้ําทวมขัง

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

2565

600,00 -

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

ลึกเฉลี่ย 7 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

100,000 -

ฝายจํานวน 1
จุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

-

980,000 -

ฝายจํานวน 1
จุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

-

62,000 -

รางระบายน้ํา
ระยะทาง 54
เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางปองกันแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

รางระบายน้าํ
จํานวน 1 จุด

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางปองกันแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง

ฝาย มข 2527
จํานวน 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

กองชาง

รางวี ยาว 206 เมตร กวาง
ปากบน 1.20 เมตร กนราง
0.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80
เมตร

412,000

ขนาดกวาง 10 เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร ผนังขางสูง
2.50 เมตร

650,000

24

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
กอสรางฝาย มข 2527 การเกษตรอยางเพียงพอ
หมู 5
กอสรางฝาย มข 2527 เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
คลองสองตอนบน
การเกษตรอยางเพียงพอ
หมู 2 (บานรองตอย)

ขนาดกวาง 8 เมตร สันฝาย
สูง 1 เมตร ผนังขางสูง
2.50 เมตร

520,1000

25

ฝาย มข 2527
จํานวน 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

อาคารสํานักงาน 1 แหง

12,000,000

26

กอสรางอาคาร
สํานักงาน อบต.พลงตา
เอี่ยม

อาคารสํานักงาน
จํานวน 1 แหง

การบริการประชาชน
มีความสะดวกและ
เพียงพอ

เพื่อใหการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชนมี
ความสะดวกและเพียงพอ

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

กองชาง

7
 แผนงานการพาณิชย

ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค อยาง
เพียงพอ

ทอเมนประปาวาง
ทอพีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 8.5
ระยะทางยาว 1,300
เมตร

ขยายเขตประปาถนน
มาบตองซอย 2 หมู 4

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค อยาง
เพียงพอ

ทอเมนประปาทอพีวีซี
2 นิ้ว ชั้น 8.5
ระยะทางยาว 950
เมตร

72,000

ขยายเขตทอเมนประปา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
ถนนสายพลงตาเอีย่ ม- การอุปโภคบริโภค อยาง
หนองหอย หมู 5
เพียงพอ

ทอเมนประปาทอพีวีซี
4 นิ้ว ชั้น 8.5
ระยะทางยาว 2,025
เมตร (จํานวน 3 ตอน)

520,000

4

ขยายเขตทอเมนประปา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
ถนนสายคลองอางซอย การอุปโภคบริโภค อยาง
3 หมู 6
เพียงพอ

ทอเมนประปาทอพีวีซี
2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว
600 เมตร

5

ขยายเขตทอเมนประปา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
ถนนสายซอยบานหมอ การอุปโภคบริโภค อยาง
สม หมู 7
เพียงพอ

6

ขยายเขตทอเมนประปา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
ถนนคลองอาง-เขา
การอุปโภคบริโภค อยาง
ฮองกงหมู 6
เพียงพอ

3

-

๒๕๖๔

ขยายเขตประปาถนน
คลองจํากา-คลองบาง
บอ หมู 4

2

-

๒๕๖๓
-

2565

199,000 -

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางยาว
1,300 เมตร

ประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

ระยะทางยาว 950
เมตร

ประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

ระยะทางยาว
2,025 เมตร

ประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

45,000

ระยะทางยาว 600
เมตร

ประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

ทอเมนประปาทอพีวีซี
2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว
810 เมตร

60,000

ระยะทางยาว 810
เมตร

ประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

ทอเมนประปาทอพีวีซี
2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว
500 เมตร

37,000

ระยะทางยาว 810
เมตร

ประชาชนไดมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

8

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวติ และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตร ที่ 5 ดานการพัฒนา และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน
ที่ ๑ ดานการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

สนับสนุนกลุมอาชีพบานคลองบางบอ
สัมมาชีพชุมชนจักรสาน หมู 4
(อุดหนุน)

เพื่อใหประชาชนมีการ
รวมกลุมอาชีพเพือ่ สรางงาน
สรางรายได

ฝกอบรมอาชีพ
1 ครั้ง

สนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพกลุม
เพาะเลี้ยงพันธุไกชนเพือ่ การคาบาน
คลองสอง หมู 7

เพื่อใหประชาชนมีการ
รวมกลุมอาชีพเพือ่ สรางงาน
สรางรายได

ฝกอบรมอาชีพ
1 ครั้ง

2

งบประมาณ
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

-

-

-

20,000 20,000

จํานวน 30 คน

ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีพ
เพิ่มขึน้

สํานักปลัด

-

-

-

20,000 20,000

จํานวน 30 คน

ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีพ
เพิ่มขึน้

สํานักปลัด

9

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาเสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวติ และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตร ที่ 1 ดานการพัฒนาการเปนเลิศ ดานการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมปิ ญ
 ญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

1

วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง อุดหนุน ร.ร.
บานพลงตาเอี่ยม

เพื่อปลูกฝงแนวทางในการ
ประกอบอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียน จํานวน 100
คน ไดศึกษาเรียนรู

30,000

- จํานวนนักเรียน
100คน

นักเรียนมีทกั ษะการปะกอบอาชีพ
เพิ่มขึน้ มีผกั ปลอดสารพิษและมี
ประโยชนรับประทาน

กองการศึกษาฯ

2

คายเยาวชนเพือ่ พัฒนา
ทักษะชีวิตอุดหนุน ร.ร.
บานพลงตาเอี่ยม

เพื่อใหนกั เรียนมีศลี ธรรมนํา
ความรูท ี่ไดจากการอบรมไปใช
ในชีวิตประจําวัน

นักเรียน จํานวน 100
คน ไดศึกษาเรียนรู

20,000

- จํานวน 100
คน

นักเรียนมีความรูความเขาใจใน
ศีลธรรม

กองการศึกษาฯ

3

จัดซื้อเครื่องแตงกายวง
เมโลเดียนอุดหนุน ร.ร.
บานพลงตาเอี่ยม

เพื่อพัฒนาทักษะดนตรีระดับสูง
ใหกับนักเรียน

นักเรียน จํานวน 60
คน ไดศึกษาเรียนรู

30,000

- จํานวน 60 คน

นักเรียนมีทกั ษะดนตรีระดับสูง

กองการศึกษาฯ

10

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาเสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตร ที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคมและการเมือง ตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ดานการบริหารจัดการองคกร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผานมา

ที่

โครงการ

1

สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งระดับ
ทองถิ่น อันเปนการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การเลือกตั้งระดับ
ทองถิ่น ใน 7
หมูบาน

-

- 600,000

ประชาสัมพันธภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

เพื่อทําสื่อประชาสัมพันธใหผูมี
หนาที่เสียภาษีเขาใจและทราบถึง
กระบวนการชําระภาษีที่ถูกตอง

การทําสื่อ
ประชาสัมพันธใหกับ
ประชาชน

-

-

2

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

2565

600,000 -

ตัวชี้วัด
(KPI)
ดําเนินการเลือกตัง้
เปนไปตามระบบ
ประชาธิปไตย ใน 7
หมูบาน

30,000 ประชาชนในตําบลพลง
ตาเอี่ยมเขาใจภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ไดนักการเมืองทองถิ่น
โปรงใส

ที่

ผูที่ไดรับสื่อประชาสัมพันธ
เขาใจและทราบถึง
กระบวนการเสียภาษี

สํานักปลัด

กองคลัง

 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด กิจกรรม:การรณรงค
ประชาสัมพันธและสราง
จิตสํานึกตามยุทธศาสตรการ
ปองกันและการแกไขปญหายา
เสพติด
(อุดหนุนปกครอง วังจันทร)

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธและสราง
จิตสํานึกใหประชาชนเห็น
โทษและพิษภัยของยา
เสพติด

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธใน
พื้นที่ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

20,000

-

-

-

2565

20,000

- -

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 ดําเนินกิจกรรม 1ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของยา
เสพติด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

11
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาเสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศ ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญ
 ญาทองถิน่ และการกีฬา
ที่ 4 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการเมือง ตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 6 ดานการพัฒนาสาธารณสุข
 แผนงานสาธารณสุข
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค

อบรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบ เพื่อใหผูเขาอบรมมี
กิจการ/ผูสมั พัสอาหาร
ความรูเรือ่ งสุขาภิบาล
สามารถนําความรูไป
ปรับปรุงสถานประกอบ
กิจการของตนเองได

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผูประกอบการ
รานอาหาร 20 คน
ผูสัมผัสอาหาร 20
คน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

20,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 ผูเขาอบรม รอยละ 80

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของยา
เสพติด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

