แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕65)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
 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มาบตอง วังโพรง (ตอน
1)หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู
4 ไดมีถนนในการ
คมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง
4 เมตร ยาว 240 เมตรหนา
0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่
คสล.ไมนอยกวา 960 ตร.ม.

691,200

-

-

-

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 960.เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

2

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มาบตอง วังโพรง (ตอน
2) หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู
4 ไดมีถนนในการ
คมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง
4 เมตร ยาว 250 เมตรหนา
0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่
คสล.ไมนอยกวา1,000 ตร.ม.

720,000

-

-

-

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 1,000
เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

3

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองจํา
กาซอย 1 หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนในหมู
4 ไดมีถนนในการ
คมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง
4 เมตร ยาว 200 เมตรหนา
0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่
คสล.ไมนอยกวา 800 ตร.ม.

675,000

-

-

-

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 800.เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

4

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายมาบตอง –
ร.ร.บานคลองบางบอ หมู
4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
ไดมีถนนในการคมนาคม เมตร ยาว 480 เมตร ไหลทาง
อยางสะดวกและปลอดภัย ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

1,743,000

-

-

-

- ถนนคอนกรีตเสริม

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 480เมตร

80

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวาง 5 เมตร ยาว
600 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50
เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโชคบุญมา หมู 5

เพื่อใหประชาชนในหมู
5 ไดมีถนนในการ
คมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

6

กอสรางติดตั้งบาน
ประตูระบายน้าํ หนา
ฝายพลงตาเอี่ยมหมู
3

เพื่อใหประชาชน ไดมี
น้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ
และแกไขปญหา
อุทกภัย

ประตูระบายน้าํ ขนาด
กวาง 4.10 เมตรสูง 3
เมตร หนา 5 นิว้
จํานวน 1 แหง

7

ขุดลอกหนาฝาย
คลองสอง หมู 7

เพื่อใหประชาชน ไดมี
น้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ

กวาง 20 เมตร กน
คลองกวาง 13 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร
ยาว 20 เมตร ขนาด
ปากคลอกวาง 12
เมตร ลึกเฉลี่ย 5เมตร
ยาว 80 เมตร
ระยะทางยาวรวม 100
เมตรปริมารดินขุดไม
นอยกวา 2,407 ลบ.ม.

ตอเติมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
พลงตาเอี่ยม
กอสรางหองน้ํา
บริเวณชั้นสอง ทีทํา
การ อบต.พลงตา
เอี่ยม

8

9

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๒๕๖๔
-

80,100

-

-

-

84,200

-

-

เพื่อใหมีสถานที่เรียนที่ดี 1 แหง
มีความเหมาะสม
สําหรับ ศพด.

200,000

-

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจในการ
บริการที่สะดวก

153,000

-

หองน้ําจํานวน 1 แหง
ขนาดพื้นที่กวาง 2.50
เมตร ยาว 3.00 เมตร
สูง 2.50 เมตร

๒๕๖๑
1,983000

2565
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 600เมตร

ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง

-

ประตูระบายน้าํ 1 แหง

ประชาชน ไดมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอและแกไขปญหา
อุทกภัย

กองชาง

-

-

ขุดลอกคลองยาวเฉลี่ย
100เมตร

ประชาชน ไดมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

-

-

-

อาคาร ศพด. 1 แหง

มีสถานที่เรียนที่ดีมีความ
เหมาะสมสําหรับ ศพด.

กองชาง

-

-

-

หองน้ําจํานวน 1 แหง

ประชาชนไดรับความพึง
พอใจในการบริการที่สะดวก

กองชาง

81

ที่
10

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ปรับปรุงซอมสรางถนนสาย
สหกรณ-หนองหอย หมู 7

เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ได
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนแอสฟลทฯกวาง 6
เมตร ยาว 1,500เมตร
ไหลทางลูกรังขางละ 1
เมตร

3,000,000

-

-

-

-

ถนนแอสฟลทเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 1,500เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

กอสรางถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟลทตกิ คอนกรีต
สายโชคบุญมา หมู 5

เพื่อใหประชาชนในหมู 5 ได
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนลาดยางแบบพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต
กวาง 6 เมตร ยาว 100
เมตร

495,000

-

-

-

-

ถนนลาดยางแบบพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต
มาตรฐาน ระยะทาง
100 เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

12

แผนเหล็กการดเรเรลถนน
สายสหกรณ-คลองไผ หมู
2,7

เพื่อใหประชาชนในหมู 2,7
ไดมีถนนในการคมนาคม
อยางสะดวกและปลอดภัย

จํานวน 5 จุด

175,700

-

-

-

-

จํานวน 5 จุด

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

13

ปรับปรุงซอมสรางถนนสาย
มาบตอง-คลองจํากาหมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 5 ได
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนแอสฟลทฯกวาง 6
เมตร ยาว 50 เมตร ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.50
เมตร

178,200

-

-

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 150เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยทองหลอ หมู
5

เพื่อใหประชาชนในหมู 5 ได
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 5 เมตร ยาว 573
เมตรไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตรหรือมีพนื้ ที่
คสล.ไมนอยกวา 2,865
ตร.ม.

-

2,000,000

-

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 573เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองจํากา-วัง
โพรง หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ได
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 6 เมตร ยาว
1,200 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

2,000,000

-

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนไดรับความ
เหล็กไดมาตรฐาน
สะดวกและปลอดภัย
ระยะทาง 1,200.เมตร ในการเดินทาง

กองชาง

11

14

15

82

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

16

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองอาง
ซอย 1 หมู 6

17

ซอมสรางถนนลาดยาง
เพื่อใหมีถนนที่ได
แอสฟลทติกคอนกรีต สาย มาตรฐานในการคมนาคม
สหกรณ – เขาหวาย หมู อยางสะดวกและปลอดภัย
4

18

กอสรางดาดคอนกรีต
ถนนสายสหกรณ – คลอง
ไผ หมู 2, 7
กอสรางดาดคอนกรีต
ถนนสายสํานักตาเสือ –
คลองไผ หมู 2

19

20

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อใหประชาชนในหมู 6 ถนนคอนกรีตเสริม
ไดมถี นนในการคมนาคม เหล็กกวาง 6 เมตร ยาว
อยางสะดวกและปลอดภัย 600 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50
เมตร

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

-

1,900,000

-

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐานะ
ยะทาง 600.เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
กวาง 6 เมตร ยาว
100 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟลทฯ ไมนอยกวา
700 ตร.ม.

-

327,000

-

-

-

ถนนแอสฟลทติกฯที่ ประชาชนไดรับ
ไดมาตรฐานระยะทาง ความสะดวกและ
100 เมตร
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

เพื่อใหมีถนนในการ
คมนาคมอยางสะดวกและ
ปลอดภัย
ในหมู 2 และหมู 7

ดาดคอนกรีตหนา
0.10 เมตรจํานวน 2
จุดพื้นที่รวม 172.75
ตร.ม.

-

144,000

-

-

-

ดาดคอนกรีต หนา
0.10เมตรพื้นที่รวม
172.75 ตร.ม.

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

เพื่อใหมีถนนในการ
คมนาคมอยางสะดวกและ
ปลอดภัย
ในหมู 2

ดาดคอนกรีตหนา
0.10 เมตรจํานวน 3
จุดพื้นที่รวม 67 ตร.ม.

-

59,300

-

-

-

ดาดคอนกรีตหนา
0.10 เมตร พื้นที่
รวม 67 ตร.ม.

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

355,800

-

-

-

ดาดคอนกรีตหนา
0.10 เมตรพื้นที่
คสล. 540 ตร.ม.

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

กอสรางดาดคอนกรีตถนน เพื่อใหมีถนนในการ
สายมาบตอง – คลองจํา คมนาคมอยางสะดวกและ
กา หมู 4
ปลอดภัย
ในหมู 4

ดาดคอนกรีตหนา
0.10 เมตรพื้นที่ คสล.
540 ตร.ม.

83

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

21

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ชุมนุม
ตาเชย-ร.ร.บานคลอง
บางบอ หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 416
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

-

1,400,000

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 416.เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

22

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลอง
อางซอย 2 หมู 6

เพื่อใหประชาชนในหมู 6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 550
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

-

1,993,100

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 550.เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

ปรับปรุงซอมสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายหนองเขิน-สํานัก
มะปริง หมู 5

เพื่อใหประชาชนในหมู 5 ถนนแอสฟลทฯ กวาง 6
ไดมถี นนในการคมนาคม เมตร ยาว 1,593 เมตร
อยางสะดวกและปลอดภัย ไมมีไหลทาง

-

-

4,087,100

-

-

ถนนแอสฟลทฯได
มาตรฐานระยะทาง
ยาว1,593 เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสํานัก
อินทรีย- ซอยโชคชัย
หมู 3

เพื่อใหประชาชนในหมู 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 961
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

-

3,460,000

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 961เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนในหมู 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็กสายเขาตลาด ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 6 เมตร ยาว
ซอย 1
อยางสะดวกและปลอดภัย 1,229 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

5,310,000

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 1,229
เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

ปรัปบรุงซอมสรางถนน
สายสํานักตาเสือ-คลอง
ไผ หมู 2

-

-

10,330,000

-

-

ถนนแอสฟลทติกคอน
กรีตไดมาตรฐาน
ระยะทาง 2,390
เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

23

24

25

26

เพื่อใหประชาชนในหมู 2 ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 8 เมตรไหลทางแอส
อยางสะดวกและปลอดภัย ฟลทขางละ 1 เมตร
ระยะทางยาว 2,390
เมตร

84

งบประมาณและทีผ่ านมา

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 500.เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 450.เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

1,840,000

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 510เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

900,000

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 205เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

-

600,000

-

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 197เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

-

-

1,570,000

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง435เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

27

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสหกรณคลองไผซอย 3 หมู 2

เพื่อใหประชาชนในหมู 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 500
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

-

1,800,000

-

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสหกรณคลองไผซอย 5 หมู 2

เพื่อใหประชาชนในหมู 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 450
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

-

1,620,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยแจง
สวาง หมู 2

เพื่อใหประชาชนในหมู 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 510
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

-

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอย
หนองกันเกรา-บานซอ
ดา หมู 6

เพื่อใหประชาชนในหมู 6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 6 เมตร ยาว 205
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

31

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยขาง
ศาลา หมู 6

เพื่อใหประชาชนในหมู 6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 6 เมตร ยาว 197
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

32

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลอง
สองซอย 2 หมู 7

เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 435
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

29

30

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ

28

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

85

งบประมาณและทีผ่ านมา

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

3,240,000 -

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 900.เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

1,500,000 -

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 392เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

-

2,880,000 -

ถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนไดรับ
เหล็กไดมาตรฐาน
ความสะดวกและ
ระยะทาง 800 เมตร ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

-

-

2,880,000 -

ถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนไดรับ
เหล็กไดมาตรฐาน
ความสะดวกและ
ระยะทาง 800 เมตร ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

เพื่อใหประชาชนในหมู 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 800
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

-

-

2,880,000 -

ถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนไดรับ
เหล็กไดมาตรฐาน
ความสะดวกและ
ระยะทาง 800 เมตร ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

เพื่อใหประชาชนในหมู 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 600
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

-

-

2,200,000 -

ถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนไดรับ
เหล็กไดมาตรฐาน
ความสะดวกและ
ระยะทาง 600 เมตร ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

โครงการ

33

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ถนน
มาบตองซอย 3 หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 900
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

-

-

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ซอยมี
ลาภ หมู 7

เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 392
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

-

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสหกรณคลองไผซอย 6 หมู 2

ประชาชนในหมู 2 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 5 เมตร ยาว 800
เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสหกรณคลองไผซอย 7 หมู 2

เพื่อใหประชาชนในหมู 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไดมถี นนในการคมนาคม กวาง 5 เมตร ยาว 800
อยางสะดวกและปลอดภัย เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสหกรณคลองไผซอย 8 หมู 2
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสหกรณคลองไผซอย 9 หมู 2

34

35

36

37

38

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

86

งบประมาณและทีผ่ านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองสอง
ซอย 1 หมู 7

เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 416 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

40

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยเพชร
มาลัยหมู 3

เพื่อใหประชาชนในหมู 3 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 1,393 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

5,020,000

41

ปรับปรุงซอมสรางถนน
สายหนองเขิน-กระทอน
หวาน หมู 5

เพื่อใหประชาชนในหมู 5 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

-

-

-

2,574,000

42

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ซอย
คลองคุมหมู 5

เพื่อใหประชาชนในหมู 5 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนแอสฟลทตกิ คอนกรีตกวาง
6 เมตร ยาว 780, เมตร ไหล
ทางแอศฟลทฯ ขางละ 0.50
เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 1,464 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ซอย
จารุณีหมู 7

เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 350 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสํานัก
ตาเสือ-คลองไผซอย 1
หมู 2

เพื่อใหประชาชนในหมู 2 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 1,520 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย คลองจํา
กาซอย 2หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6
เมตร ยาว 400 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสหกรณ
ซอย 2 – หมู 2

เพื่อใหประชาชนในหมู 2 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 2,360 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

43

44

45

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

-

-

-

-

-

-

๒๕๖๔

2565

1,500,000 -

-

-

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-

ถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนไดรับความ
เหล็กไดมาตรฐาน
สะดวกและปลอดภัยใน
ระยะทาง 1,393.เมตร การเดินทาง

กองชาง

-

ถนนแอสฟลทฯ ได
มาตรฐาน ระยะทาง
780 เมตร

กองชาง

-

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 416.เมตร

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั
ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

5,270,000 -

1,300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

ถนนคอนกรีตเสริม
ประชาชนไดรับความ
เหล็กไดมาตรฐาน
สะดวกและปลอดภัยใน
ระยะทาง 1,464.เมตร การเดินทาง

กองชาง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 350เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองชาง

5,480,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 1,520เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองชาง

1,730,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 400.เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองชาง

8,500,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 2,360เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

46
-

-

-

กองชาง
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47

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองจํากา
ซอย 1 หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 490 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

48

กอสรางถนนถนนสายเขา
ตลาดซอย 3 หมู 1

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 450 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

49

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายสหกรณ
ซอย 4 หมู 2

เพื่อใหประชาชนในหมู 2 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

50

กอสรางถนนคอนกรีตถนน
สายซอยเจริญสมบัติซอย 1
หมู 3

51

๒๕๖๑

๒๕๖๒

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

-

1,900,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 490.เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

-

-

-

---

1,700,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 450เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 122 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

-

500,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 122เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

เพื่อใหประชาชนในหมู 3 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4
เมตร ยาว 350 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

-

1,000,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 350เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

กอสรางถนนคอนกรีตถนน
สายซอยเจริญสมบัติซอย 2
หมู 3

เพื่อใหประชาชนในหมู 3 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4
เมตร ยาว 480 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

-

1,400,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 480เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

52

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย คลองจํากาซอย 1
หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 490 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

-

1,800,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 490.เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

53

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโรงเรียนบานคลอง
บางบอ – สุเหรา หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว า ง 6 เม ตร ยาว 9 9 0
เมตรหนา 0.05 เมตรมีไหลทาง
ลูกรังขางละ0.50เมตร

-

-

-

-

3,600,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 990 .เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

ปรับปรุงซอมสรางถนนสาย
พลงตาเอี่ยม-หนองหอยหมู
5

เพื่อใหประชาชนในหมู 5 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนแอสฟลทตกิ คอนกรีตกวาง 8
เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหลทาง
แอสฟลทฯขางละ 1 เมตร

-

-

-

-

8,480,000

ถนนแอสฟลทตกิ คอน
กรีตไดมาตรฐาน
ระยะทางยาว.2,000
เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

54
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55

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหัดทาลาด –ถ้ําเตา
หมู 5

เพื่อใหประชาชนในหมู 5 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 2,600 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

56

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองคุม หมู 5

เพื่อใหประชาชนในหมู 5 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 1,464 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

57

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองคมบางหมู 5

เพื่อใหประชาชนในหมู 5 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

58

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยทองหลอหมู
5

59

๒๕๖๑

๒๕๖๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๓
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-

-

-

8,480,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 2,600เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

-

-

-

-

5,300,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 1,464เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 436 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

-

1,600,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 436เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

เพื่อใหประชาชนในหมู 5 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 1,470เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

-

5,300,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 1,470เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองอางซอย 4
(หลังเขา) หมู 6

เพื่อใหประชาชนในหมู 6 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว1,630เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

-

5,900,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 1,630เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

60

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองอาง-เขา
ตลาด หมู 6

เพื่อใหประชาชนในหมู 6 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6
เมตร ยาว 336เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

-

1,500,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 336เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

61

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสํานักอินทรีย ซอย
2 หมู 7

เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5
เมตร ยาว 618 เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

-

2,300,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง 618เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

62

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายมาบตอง-วังโพรง
หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ไดมี
ถนนในการคมนาคมอยางสะดวก
และปลอดภัย

ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 4 เมตร ยาว 228 เมตร
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร
ชวงที่ 2ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 4 เมตร ยาว 300เมตร
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

-

660,000

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไดมาตรฐาน
ระยะทาง. 528 เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

63

ซอมสรางถนนสายศรี
โสภณ-วังโพรงหมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ได ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง
มีถนนในการคมนาคมอยาง 6 เมตร ยาว 1,040 เมตร
สะดวกและปลอดภัย
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
เมตร

-

-

-

-

3,744,000

ระยะทางยาว
1,040 เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

64

กอสรางถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายสุเหราเขาหวาย หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ได ถนนแอสฟลทตกิ คอนกรีต
มีถนนในการคมนาคมอยาง กวาง 6 เมตร ยาว 1,490
สะดวกและปลอดภัย
เมตร ไหลทางลูกรังขางละ
0.50 เมตร

-

-

-

-

6,500,000

ระยะทางยาว
1,490 เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

65

ลงลูกรังบดอัดแนนถนน
สายมาบตองซอย 2
หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 3 ได กวาง 5 เมตร ยาว 1,000
มีถนนในการคมนาคมอยาง เมตร
สะดวกและปลอดภัย

-

-

3,600,000

-

-

ระยะทางยาว
1,000เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

66

ลงลูกรังบดอัดแนนถนน
สายมาบตองซอย 3
หมู 4

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ได กวาง.5 เมตร .ยาว.900 เมตร
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

-

-

-

1,800,000

-

ระยะทางยาว
900เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

67

ลงลูกรังถนนซอยในหมู
ที่ 1 – 7 ปองกันปญหา
น้ําขามทางน้ําเซาถนน
พังในชวงหนาฝน

เพื่อใหประชาชนในตําบล
จํานวนลูกรังปริมาณ 2,000
พลงตาเอี่ยม ไดมีถนนในการ ลูกบาตรเมศก
คมนาคมอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

500,000

500,000

500,000

ลูกรังปริมาณ
2,000ลูกบาตร
เมศก

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

68

กอสรางรางระบายน้าํ
ถนนสายคลองจํากาคลองบางบอ หมู 4
กอสรางรางระบายน้าํ
ถนนสายสหกรณ-คลอง
ไผ หมู 7

เพื่อใหประชาชนในหมู 4 ได ระยะทาง100เมตร
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ได จํานวน 2 จุด ระยะทาง
มีถนนในการคมนาคมอยาง 100.เมตร
สะดวกและปลอดภัย

-

- 300,000

-

-

-

-

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง
ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

-

รางระบายน้ํา
ระยะทาง100
เมตร
รางระบายน้ํา
ระยะทาง100
เมตร

69

300,000

กองชาง

90

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

70

กอสรางรางระบายน้าํ
ถนนสายสหกรณ –
หนองหอย หมู 7

เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ได จํานวน 2 จุด ระยะทาง.
มีถนนในการคมนาคมอยาง 100เมตร
สะดวกและปลอดภัย

-

-

300,000

-

-

รางระบายน้ํา
ระยะทาง100เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

71

กอสรางรางระบายน้าํ
ถนนสายสหกรณ-มาบ
ตอง หมู 6

เพื่อใหประชาชนในหมู 6 ได กวาง 1 เมตร ลึก 80 เมตร
มีถนนในการคมนาคมอยาง ระยะทาง 200เมตร
สะดวกและปลอดภัย

-

-

600,000

-

-

รางระบายน้ํา
ระยะทาง200เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

72

กอสรางรางระบายน้าํ
ถนนสายสํานักตาเสือคลองไผ หมู 2

เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ได ระยะทาง100เมตร
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

-

-

-

300,000 -

รางระบายน้ํา
ระยะทาง100เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

73

กอสรางรางระบายน้าํ
ถนนสายคลองสองซอย
1 หมู 7

เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ได ระยะทาง100เมตร
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

-

-

-

300,000 -

รางระบายน้ํา
ระยะทาง100เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

74

กอสรางรางระบายน้าํ
ถนนสายซอยเจริญ
สมบัติ หมู 3

เพื่อใหประชาชนในหมู 3 ได ระยะทาง1,300 เมตร
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

-

-

-

4,000,000 -

รางระบายน้ํา
ระยะทาง1,300
เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

75

กอสรางรางระบายน้าํ
ถนนสายซอยโชคชัย
หมู 3

เพื่อใหประชาชนในหมู 3 ได ระยะทาง100เมตร
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

-

-

-

300,000 -

รางระบายน้ํา
ระยะทาง.100เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองชาง

76

กอสรางรางระบายน้าํ
ถนนสายสํานักอินทรีย
หมู 7
กอสรางรางระบายน้าํ
ถนนสายโชคบุญมา หมู
7

เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ได ระยะทาง100เมตร
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนในหมู 7 ได ระยะทาง 100.เมตร
มีถนนในการคมนาคมอยาง
สะดวกและปลอดภัย

-

-

-

-

กองชาง

-

-

-

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง
100,000 รางระบายน้ํา
ประชาชนไดรับความ
ระยะทาง.100 เมตร สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

77

300,000 รางระบายน้ํา
ระยะทาง100เมตร

กองชาง

91

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา นมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

78

ทอสงน้ําเพือ่ การเกษตรสาย
ซอยรวมใจ หมู 1

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ขนาด 6 นิ้ว ยาว
775เมตร

-

-

400,000

-

-

รางระบายน้ํา
ระยะทาง 775เมตร

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง

79

ทอสงน้ําเพือ่ การเกษตรสาย
สหกรณ – หนองหอย หมู 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ขนาด 6 นิ้ว ยาว
775เมตร

-

-

400,000

-

-

ทอสงน้ําระยะทาง
775เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

80

ทอสงน้ําเพือ่ การเกษตรสาย
ซอยกระทอนหวาน หมู 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ขนาด 6 นิ้ว ยาว
775เมตร

-

-

400,000

-

-

ทอสงน้ําระยะทาง
775 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

81

ทอสงน้ําเพือ่ การเกษตรสาย
344 – ชงโค หมู 3

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ขนาด 30 นิ้ว .ยาว
2 กิโลเมตร

-

-

4,000,000

-

-

ทอสงน้ําระยะทาง2
กม.

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

82

ทอสงน้ําเพือ่ การเกษตรสาย
ซอยเจริญสมบัติ หมู 3

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ขนาด 6 นิ้ว ยาว
3,710 เมตร

-

-

1,600,000

-

-

ทอสงน้ําระยะทาง
3,710 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

83

ทอสงน้ําเพือ่ การเกษตรสาย
ซอยเพชรมาลัย หมู 3

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ขนาด 6 นิ้ว ยาว
1,972 เมตร

-

-

-

800,000

-

ทอสงน้ําระยะทาง
1,972 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

84

ทอสงน้ําเพือ่ การเกษตรสาย
สํานักอินทรียซอย 2 หมู 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ขนาด 6 นิ้ว ยาว
775เมตร

-

-

-

400,000

-

ทอสงน้ําระยะทาง
775 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

85

ทอสงน้ําเพือ่ การเกษตรสาย
สหกรณ-เขาหวาย หมู 4

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ขนาด 6 นิ้ว ยาว
2,773 เมตร

-

-

-

1,100,000

-

ทอสงน้ําระยะทาง
2,773เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

92

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผา นมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

86

ขุดลอกคลองบางบอหมู 4

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ระยะทาง 156เมตร

-

-

300,000

-

-

คลองระยะทาง
156 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

87

ขุดลอกรําลางหนองคมบางคลองใหญ หมู 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ระยะทาง 500
เมตร

-

-

500,000

-

-

คลองระยะทาง
500 เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

88

ขุดลอกฝายตนน้ําคลองอางหมู
6

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ระยะทาง 38 เมตร

-

-

500,000

-

-

คลองระยะทาง 38
เมตร

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

89

กอสรางฝายน้ําลนคลองคุม
ตอน1 และตอน 2 หมู 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ฝาย มข จํานวน 2
จุด

-

-

1,800,000

-

-

ฝาย มข จํานวน 2
จุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

90

กอสรางฝายน้ําลนขนาดเล็กตน
น้ําคลองอาง หมู 6

เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพือ่
การเกษตรอยางเพียงพอ

ฝาย มข จํานวน1
จุด

-

-

900,000

-

-

ฝาย มข จํานวน 1
จุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

91

การจัดทําฝายกระสอบทราย
ปองกันปญหาภัยแลง แผน
ชุมชนทุกหมู

เพื่อใหประชาชน ไดมนี ้ําเพือ่ การ
อุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ

จํานวน 12 จุด

-

-

200,000

ฝายกระสอบทราย
จํานวน 12 จุด

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ

กองชาง

92

ปรับภูมิทัศนลําคลองจํากา
ฝายน้ําลนบานพลงตาเอี่ยม
หมู 3,6

เพื่อใหมีน้ําเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอและเปนแหลงทองเที่ยว
แหงใหมของตําบล

ระยะทางยาว 1 กม
เมตร

-

-

100,000

-

-

ระยะทางยาว 1 กม.
เมตร

กองชาง

93

จัดทําปายชื่อถนนและปาย
จราจรในตําบล

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน

จํานวน 30 ปาย

-

-

50,000

50,000

50,000

จํานวน 30 ปาย

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอยาง
เพียงพอภูมทิ ัศน
สวยงาม
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการ
เดินทางติดตอ
ประสานงามตางๆ

200,000 200,000

กองชาง

93

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

94

กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานคลองอาง

เพื่อใหมีสถานทีส่ ําหรับการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กเล็ก
ของตําบลพลงตาเอี่ยม

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 แหง

-

-

-

2,500,000 -
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กอสรางกําแพงกันดินริม
รั้ว อบต.พลงตาเอี่ยม หมู
3

เพื่อใหสถานทีร่ าชการมี
ความปลอดภัยพรอม
ใหบริการประชาชน

กําแพงกันดินขนาดสูง 1
เมตร ยาว 90 เมตร รั้ว
เหล็กขนาดสูง 1 เมตร ยาว
2.15 เมตร จํานวน 36
ชอง

-

-

369,200

- -

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมาตรฐาน
จํานวน 1 แหง

พื้นทีร่ องรับกิจกรรม
การเรียนการสอน
ของ เด็กเล็กเพิ่มขึน้

กองชาง

กําแพงกันดินยาว 90 เมตร

สถานที่ราชการมี
ความปลอดภัยพรอม
ใหบริการประชาชน

กองชาง

 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

ที่
1.

โครงการ
บานประชารัฐ

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูดอยโอกาสไดรับ
การชวยเหลือซอมแซมที่
พักอาศัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซอมแซมบานจํานวน 1
หลัง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

50,000

50,000

50,000

๒๕๖๔

2565

50,000 50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ซอมบานจํานวน 1 หลัง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ผูดอยโอกาสมีที่พัก
อาศัยที่มั่นคง
ปลอดภัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
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 แผนงานการพานิชย
ที่

โครงการ

๑

ขยายเขตระบบประปา
เชื่อมตอประปาขนาดใหญ
อําเภอ วังจันทรแผนชุมชน
ทุกหมูบาน

ปรับปรุงทอเมนจาย
น้ําประปา สายสหกรณหนองหอย หมู 7

2

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

เพื่อใหมีน้ําระบบประปาหมูบานที่ ทอเมเมนประปาขนาด 6 นิ้ว
ไดมาตรฐานสามารถผลิต
และ 4 นิ้ว ระยะทาง 5
น้ําประปาเพือ่ การอุปโภคบริโภค กิโลเมตร
ไดอยางเพียงพอ และทัว่ ถึง

-

-

1,000,000

1,000,000

เพื่อใหมีน้ําระบบประปาหมูบานที่ วางทอ PVCขนาด Ø 4 นิว้ ชัน้
ไดมาตรฐานสามารถผลิต
8.5 ยาว 1,635 เมตร
น้ําประปาเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ไดอยางเพียงพอ และทัว่ ถึง

-

-

411,300

-

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

500,000

ทอประปาระยะทาง
5 กิโลเมตร

มีน้ําระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐานสามารถ
ผลิตน้ําประปาเพื่อ
การอุปโภคบริโภคได
อยางเพียงพอ

กองชาง

-

ทอประปาระยะทาง
1,635 เมตร

มีน้ําระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐานสามารถ
ผลิตน้ําประปาเพื่อ
การอุปโภคบริโภคได
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองชาง

2565
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 แผนงานการพานิชย (ตอ)
ที่
3.

4.

5.

6.

7.

8.

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ปรับปรุงทอเมนจาย
น้ําประปาสายสหกรณคลองไผ หมู 7

เพื่อใหมีน้ําระบบประปาหมูบานที่ วางทอ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว
ไดมาตรฐานสามารถผลิต
ชั้น 8.5 ยาว 2,080 เมตร
น้ําประปาเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ไดอยางเพียงพอ และทัว่ ถึง

-

-

318,200

-

-

ทอประปาระยะทาง
2,080 เมตร

มีน้ําระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

ปรับปรุงทอเมนจาย
น้ําประปาสายมาบตอง-วัง
โพรง หมู 4

เพื่อใหมีน้ําระบบประปาหมูบานที่ วางทอ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว
ไดมาตรฐานสามารถผลิต
ชั้น 8.5 ยาว 540 เมตร
น้ําประปาเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ไดอยางเพียงพอ และทัว่ ถึง

-

-

39,400

-

-

ทอประปาระยะทาง
540 เมตร

มีน้ําระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

วางทอเมนจายน้ําประปา
สายเจริญสมบัต-ิ ถนนสาย
344 หมู 3

เพื่อใหมีน้ําระบบประปาหมูบานที่ วางทอ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว
ไดมาตรฐานสามารถผลิต
ชั้น 8.5 ยาว 370 เมตร
น้ําประปาเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ไดอยางเพียงพอ และทัว่ ถึง

-

-

104,700

-

-

ทอประปาระยะทาง
370เมตร

มีน้ําระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

ปรับปรุงซอมแซมทอเมน
เพื่อใหมีน้ําระบบประปาหมูบานที่ วางทอ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว
จายน้ําประปาสายคลองอาง- ไดมาตรฐานสามารถผลิต
ชั้น 8.5 ยาว 1,067 เมตร
คลองจํากา หมู 6
น้ําประปาเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ไดอยางเพียงพอ และทัว่ ถึง

-

-

166,000

-

-

ทอประปาระยะทาง
1,067 เมตร

มีน้ําระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

วางทอเมนจายน้ําประปา
สายคลองสองซอย 1 หมู 7

เพื่อใหมีน้ําระบบประปาหมูบานที่ วางทอ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว
ไดมาตรฐานสามารถผลิต
ชั้น 8.5 ยาว 435 เมตร
น้ําประปาเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ไดอยางเพียงพอ และทัว่ ถึง

-

-

68,600

-

-

ทอประปาระยะทาง
435 เมตร

มีน้ําระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

โครงการบริหารจัดการ
ระบบประปาอําเภอวังจันทร
อําเภอวังจันทร

เพื่อใหประชาชนในเขตอําเภอ
วังจันทร ไดมีน้ําประปาที่สะอาด
ปลอดภัย เพื่ออุปโภคและบริโภค
อยางเพียงพอ

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ระบบประปาขนาด
ใหญใชไดทั่วถึง
100 % ของพืน้ ที่
ตําบลพลงตาเอี่ยม

มีน้ําระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐานสามารถ
ผลิตน้ําประปาเพื่อ
การอุปโภคบริโภคได
อยางเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองชาง

บริหารจัดการคาน้ํา คาไฟจาก
ระบบประปาขนาดใหญอําเภอ
วังจันทร
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 แผนงานงบกลาง

ที่
๑

โครงการ
ลงลูกรังบดอัดถนน
ภายในหมู 1-7
แผนชุมชนทุกหมู

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อใหประชาชนในทุกหมูบาน ถนนภายในหมูบาน
ไดมีถนนในการคมนาคมอยาง หมู 1 -7 จํานวน
10 สาย
สะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและทีผ่ านมา
2565

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

500,000

500,000

500,000

500,000 500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

ถนนลูกรังจํานวน 10 ประชาชนไดรับ
สาย
ความสะดวกและ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ปลอดภัยในการ
เดินทาง
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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)

งบประมาณ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑

ฝกอบรมอาชีพสําหรับกลุม อาชีพ สตรี
ผูสูงอายุผูพิการผูดอยโอกาส

เพื่อใหประชาชนมีทกั ษะใน
การประกอบอาชีพ

จัดฝกอบรมอาชีพใหแก
กลุมตางๆ ทีส่ นใจใน
ตําบลจํานวน 1 ครั้ง

20,000

2

ฝกอบรมการทําปลาดุกสม
อุดหนุนกลุม แปรรูปสินคาเกษตรและ
ประมงบานหนองเขินหมูที่ 5(อุดหนุน)

เพื่อใหประชาชนมีการ
รวมกลุมอาชีพเพือ่ สรางงาน
สรางรายได

ฝกอบรมการทําปลาดุก
สม 1 ครั้ง

3

ฝกอบรมสงเสริมอาชีพทํา
ดอกไมจันทนอุดหนุนกลุม คลองอาง
สรางสรรค หมูท ี่ 6 (อุดหนุน)

เพื่อใหประชาชนมีการ
รวมกลุมอาชีพเพือ่ สรางงาน
สรางรายได

4

สงเสริมอาชีพและพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑทางการเกษตร อุดหนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชนรวมใจพัฒนาอาชีพบาน
คลองบางบอหมูท ี่ 4 (อุดหนุน)
สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษแบบ
พอเพียง กลุมวิสาหกิจชุมชนบาน
สํานักตาเสือกลุมผักพอเพียง หมู 2
(อุดหนุน)

5

6

ทําขาวเกรียบขนุน สนับสนุนกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมสัมมาชีพ กลุม แปร
รูปผลิตผลทางการเกษตรหมู 5 บาน
หนองเขิน(อุดหนุน)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๓

๒๕๖๔

20,000

30,000

30,000 30,000

จํานวนผูเขารวม
50 คน

ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีพ
เพิ่มขึน้

สํานักปลัด

20,000

-

-

- -

จํานวน 50 คน

ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีพ
เพิ่มขึน้

สํานักปลัด

ฝกอบรมอาชีพ
1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000 30,000

จํานวน 30 คน

ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีพ
เพิ่มขึน้

สํานักปลัด

เพื่อใหประชาชนมีการ
รวมกลุมอาชีพเพือ่ สรางงาน
สรางรายได

ฝกอบรมอาชีพ
1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000 30,000

จํานวน 50 คน

ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีพ
เพิ่มขึน้

สํานักปลัด

เพื่อใหประชาชนมีการ
รวมกลุมอาชีพเพือ่ สรางงาน
สรางรายได

รวมกลุมปลูกผักปลอด
สารพิษและผักกางมุง
จัดหาเมล็ดพันธผกั

-

-

30,000

30,000 30,000

จํานวน 50 คน

ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีพ
เพิ่มขึน้

สํานักปลัด

เพื่อใหประชาชนมีการ
รวมกลุมอาชีพเพือ่ สรางงาน
สรางรายได

ฝกอบรมอาชีพ
1 ครั้ง

-

-

30,000

30,000 30,000

จํานวน 50 คน

ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีพ
เพิ่มขึน้

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

7

ผลิตกอนเห็ดนางฟา กลุม
วิสาหกิจกลุมผลิตเห็ดนางฟา
หมู 6 บานคลองอาง (อุดหนุน)

เพื่อใหประชาชนมีการรวมกลุม
อาชีพเพือ่ สรางงานสรางรายได

ฝกอบรมอาชีพ
1 ครั้ง

-

30,000

30,000

30,000 30,000

จํานวน 50 คน

ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารง
ชีพเพิ่มขึน้

สํานักปลัด

8

สงเสริมอาชีพการทําน้ําปลา
กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุม แมบาน
เขาตลาดรวมใจ หมู 1 บานเขา
ตลาด

เพื่อใหประชาชนมีการรวมกลุม
อาชีพเพือ่ สรางงานสรางรายได

ฝกอบรมอาชีพ
1 ครั้ง

-

-

30,000

30,000 30,000

จํานวน 50 คน

ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการดํารง
ชีพเพิ่มขึน้

สํานักปลัด

 แผนงานเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

เทศกาลถนนผลไมอําเภอ
วังจันทร

ใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึน้ มีแหลง
จําหนายสินคาเปนทีร่ ูจักทัว่ ไปของ
นักทองเที่ยวแกไขปญหาราคาผลไมตกต่ํา
การมีสวนรวมของประชาชน

ใหชาวสวนผลไมใน
ต.พลงตาเอี่ยมและตําบล
ใกลเคียง ไดขายผลผลิต
ทางการเกษตร

ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

เพื่อใหประชาชนไดมีความรูดาน
การเกษตรทีสามารถนําไปใชประโยชนได

สงเสริมงานดานวิชาการ
การเกษตรอบรมใหความรู
จํานวน 1 ครั้ง

2

งบประมาณและที่ผานมา

๒๕๖๑

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๒

๒๕๖๓

100,000

200,000

200,000

200,000 200,000

จํานวนแผงคาที่
เขารวมโครงการ
40 รานคา

ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการ
ดํารงชีพเพิม่ ขึ้น

สํานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000 20,000

จํานวน 50 คน

ประชาชนมีความรู
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตใหมีรายได
เพิ่มมากขึน้

สํานักปลัด

99

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

โครงการ

๑

วันแมแหงชาติ

เพื่อใหเด็กนักเรียนและเยาวชน -ร.ร.บานพลงตาเอี่ยม
ไดสาํ นึกถึงความสําคัญของ
-ร.ร.บานคลองบางบอ
พระคุณมารดา
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

30,000

30,000

30,000

30,000 30,000

จํานวน
ประมาณ
150 คน

เด็กวัยเรียนรูถึง
พระคุณของ
มารดา

กอง
การศึกษาฯ

2

วันเด็กแหงชาติ

เพื่อใหเด็กวัยเรียนในตําบลมี
โอกาสสรางพื้นฐานทางการ
เรียนรู

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
-ร.ร.บานพลงตาเอี่ยม
-ร.ร.บานคลองบางบอ

80,000

80,000

90,000

90,000 90,000

จํานวน
ประมาณ
150 คน

เด็กวัยเรียน
เติบโตเปนผูใหญ
ที่มีคุณภาพ

กอง
การศึกษาฯ

3

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน

เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนและใน
วัยเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯทั้ง 2
แหง

795,200

800,000

578,200

800,000 800,000

จํานวน 120
คน

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ ที่ดี

กอง
การศึกษาฯ

4

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน

เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนและใน
วัยเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี

-ร.ร.บานพลงตาเอี่ยม

1,000,000

1,000,000

840,000

840,000 840,000

จํานวน 245
คน

เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดี

กอง
การศึกษาฯ

5

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน

เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนและใน
วัยเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี

-ร.ร.บานคลองบางบอ

500,000

500,000

380,000

380,000 380,000

จํานวน 125
คน

เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดี

กอง
การศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
2 แหง
-ร.ร.บานพลงตาเอี่ยม
-ร.ร.บานคลองบางบอ

278,320

239,918

278,320 280,000

สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนและใน
วัยเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี

278,320

6

จํานวน 490
คน

เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดี

กอง
การศึกษาฯ

986,300
252,980

986,300
252,980

426,942
193,154

986,300 986,300
252,980 252,980

20,000

20,000

20,000

20,000 20,000

จํานวน 120
คน

เด็กเล็กมีน้ําใจ
นักกีฬารูรัก
สามัคคีและการ
ใหอภัย

กอง
การศึกษาฯ

7

กีฬาสรางเด็กไทย
ใหสามัคคีมีน้ําใจ

วัตถุประสงค

งบประมาณ

เพื่อใหเด็ก รูจกั ใหอภัย มี
น้ําใจนักกีฬา เพิ่มมากขึ้น

จัดการแขงขันกีฬาเด็กเล็ก
1 ครั้ง

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565
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 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

20,000 จํานวน 120 คน

เปนการสงเสริมการอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

กอง
การศึกษา

50,000 จํานวน 120 คน

เด็ก เล็กไดเรียนรูสิ่งใหมๆ
นอกหองเรียน

กอง
การศึกษา

3,000 จํานวนแหลงเรียนรู
1 แหง

เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคติดตอตางๆ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

5,000

5,000 จํานวน 120 คน

เด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มมากขึน้

5,000

5,000

5,000 จํานวน 120 คน

ศาสนาพุทธดํารงคงอยูสืบไป

กอง
การศึกษาฯ

20,000

56,000

56,000

56,000 จํานวน 120 คน

ศาสนาพุทธดํารงคงอยูสืบไป

กอง
การศึกษาฯ

-

-

3,000

3,000

3,000 จํานวน 50 คน

เด็กมีคณ
ุ ธรรมและสามารถ
ควบคุมอารมณและยับยั้งชั่ง
ใจตัวเองได

กอง
การศึกษา

-

-

5,000

5,000

5,000 จํานวน 50 คน

พัฒนาการทัง้ สี่ดานของเด็ก
ไดรับการพัฒนา

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

8

ละเลนเด็กไทยและ
ดนตรีไทยทองถิ่น

เพื่อเปนการสงเสริมการอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

สงเสริมการเรียนการสอน
ศิลปะดนตรี

20,000

20,000

20,000

20,000

ฝกอบรมเด็กนอย
เรียนรูส ูโลกกวาง

เพื่อใหเด็ก ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน มีกจิ กรรม นอกหองเรียน
เพิ่มทักษะการเรียนรู เพิม่ มากขึ้น

ฝกอรมหึความรูเรื่อง สัตว
พืชและการทัศนะศึกษานอก
หองเรียน 1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

9

ปรับปรุงภูมิทัศน
และแหลงเรียนรู

เพื่อใหเด็กมีแหลงเรียนรูและศพด.มี
ภูมิทัศนที่สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศนและแหลง
เรียนรู 1 แหง

20,000

3,000

3,000

3,000

10

ฝกซอมแผนปองกัน
อัคคีภัยใสใจชีวีหนู
นอย

ใหเด็กเล็กเขาใจในการปองกันภัย
และชวยเหลือตัวเองในเบื้องตน

ฝกอบรมการปองกันอัคคีภัย
1 ครั้ง

5,000

5,000

5,000

สงเสริมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนาฯ

เพื่อการสืบสานบํารุงพุทธศาสนาโดย วันออกพรรษา
การปลูกฝงใหเด็กเล็กไดมีสวนรวม
วันวิสาขบูชา
ในทุกิจกรรม
วันอาฬสาหบูชา
วันมาฆบูชา

5,000

5,000

บํารุงสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
แหเทียนจํานํา
พรรษา

เพื่อสงเสริมและอนุรักษประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู
สืบไป

กิจกรรมวันเขาพรรษา

20,000

ศูนยเด็กเล็กยุคใหม
หัวใจคุณธรรม

เพื่อปลูกฝงคุณธรรมแกเด็ก

จัดกิจกรรมสอดแทรก
คุณธรรม เรียนธรรมจากสื่อ

ละเลนตามวิถีไทย

เพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้งสี่ดาน
ใหแกเด็ก

เด็กไดเรียนรูก ารละเลนแบบ
ไทยๆ

11

12

13

14

15

วัตถุประสงค

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

กอง
การศึกษาฯ
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 แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

โครงการ

16

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค

เพื่อใหนกั เรียนมีรางกายแข็งแรง กิจกรรมใหเด็กนักเรียน
มีสุขภาพแข็งแรง

17

พอแมลกุ ปลูกผักรัก
สุขภาพ

เพื่อใหเด็กเล็กเรียนรูว ิธกี ารปลูก
ผัก

18

หนูนอยรักการอาน

เพื่อปลูกฝงการรักการอานใหกับ ศพด.ทั้ง 2 แหง
เด็กเล็กใหเด็กมีทกั ษะดานการ
ฟงการพูด การอานและการ
เขียน

19

สาสนสัมพันธทอ งถิน่ สู
ชุมชนปฐมนิเทศ
ผูปกครองประจําปศกึ ษา

เพื่อสรางความสัมพันธและ
เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อ
นํามาพัฒนาปรับปรุง ศพด.

20

พานองเขาวัด

21

งบประมาณ
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

-

-

5,000

5,000 5,000

จํานวน 50 คน

ศพด.มีความสะอาด มีสภาพแวดลอมที่
เหมาะแกการเรียนรู

กองการศึกษาฯ

10,000

10,000

15,000

15,000 15,000

จํานวน 120
คน

ผูปกครองและเด็กเล็กมีกิจกรรมทํา
รวมกัน มีผักปลอดสารรับประทาน

กองการศึกษาฯ

10,000

10,000

3,000

3,000 3,000

จํานวน 120
คน

เด็ก เยาวชน นักเรียนใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

กองการศึกษาฯ

จัดโครงการปฐมนิเทศ
ผูปกครอง จํานวน 1
ครั้ง

5,000

5,000

5,000

5,000 5,000

จํานวน 120
คน

สรางความสัมพันธและเสนอแนะความ
คิดเห็นเพือ่ นํามาพัฒนาปรับปรุง ศพด.

กองการศึกษาฯ

เพื่อปลูกฝงใหเด็กเล็กตระหนัก
และเขาใจในพุทธศาสนา

ศพด.ทั้ง 2 แหง

5,000

5,000

5,000

5,000 5,000

จํานวน 120
คน

เด็กเล็กตระหนักและเขาใจในพุทธ
ศาสนา

กองการศึกษาฯ

คัดแยกขยะ

เพื่อใหเด็กเล็กเรียนรูชนิดของ
ขยะ

-

-

20,000

20,000 20,000

จํานวน 120
คน

เด็กเล็กรูจกั ชนิดของขยะและสามารถ
ทิ้งขยะไดถกู ตอง

กองการศึกษาฯ

22

ภูมิปญญาทองถิ่น(ดนตรี
ไทย)อุดหนุน ร.ร. บาน
พลงตาเอี่ยม

เพื่อเปนการอนุรกั ษสืบทอด
ดนตรีไทยอันเปน
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ

ศพด.ทั้ง 2 แหง
มีการคัดแยกขยะ และ
คัดแยกเปน
นักเรียน จํานวน 100
คน ไดศึกษาเรียนรู
ดนตรีไทย

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวน 245
คน

นักเรียนมีทกั ษะดนตรีไทยเพิม่ ขึ้น

กองการศึกษาฯ

23

ปลูกพืชไรดิน “ไฮโดรโพ
นิค”อุดหนุน ร.ร. บาน
พลงตาเอี่ยม

เพื่อเปนแหลงเรียนรูแ ละใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

มีโรงเรือนปลูกผักแหลง
เรียนรูท ี่ไดมาตรฐาน 1
แหง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวน 245
คน

นักเรียนมีผักปลอดสารพิษและมี
ประโยชนรับประทาน

กองการศึกษาฯ

24

อนุรักษวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นอุดหนุน ร.ร.บาน
พลงตาเอี่ยม

เพื่อใหนกั เรียนไดศึกษาเรียนรู
อนุรักษสบื สานวัฒนธรรมการ
แสดงของแตละทองถิน่

มีชุดการแสดงที่มี
คุณภาพ สมบูรณ
สวยงามและ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวน 245
คน

นักเรียนมีความรูความเขาใจในทักษะ

กองการศึกษาฯ

ศพด.ทั้ง 2 แหง
ไดเรียนรูว ิธีการปลุกผัก
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

25

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
อุดหนุน ร.ร.บานพลงตา
เอี่ยม

เพื่อเปนแนวทางในการประกอบ
อาชีพดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สงเสริมทักษะวิชาชีพ
ขั้นพื้นฐาน
ชั้น ม.1 - 3

-

-

30,000

30,000 30,000

นักเรียนรอยละ
90 รูแ ละเขาใจ

นักเรียนมีความรูความ
เขาใจวิ๔ชีวิตเศรษบกิจ
พอเพียงและถายทอด
ความรูสูครอบครัวและ
ชุมชน

กองการศึกษา

26

คายเยาวชนเพือ่ พัฒนา
ทักษะการดํารงชีวิต

เพื่อใหนกั เรียนนําความรูท ี่ไดจาก
การอบรมไปใชในชีวติ ประจําวัน

จัดเขาคายอบรม
ศีลธรรม จํานวน 1
ครั้ง

-

-

20,000

20,000 20,000

นักเรียนรอยละ
90 รูและเขาใจ

นักเรียนรักในการดําความ
ดีมีทกั ษะในการดํารงชีวติ

กองการศึกษาฯ

27

หองสมุดมีชวี ิตอุดหนุน ร.ร.
บานคลองบางบอ

เพื่อใหนกั เรียนไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เปนแหลงอํานวยความ
สะดวกในการศึกษาหาความรู

หองสมุดมีชวี ิต
จํานวน 1 แหง

-

-

50,000

50,000 50,000

หองสมุดมีชีวิต
จํานวน 1 แหง

นักเรียนไดใชเวลาวางให
เกิดประโยชนสงเสริมการ
เรียนรู

กองการศึกษาฯ

28

อนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย(รําไทย)
อุดหนุน ร.ร. บานคลองบาง
บอ

เพื่อเปนการสงเสริมการอนุรกั ษ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

สงเสริมการเรียนการ
สอนรําไทย

30,000

30,000

30,000

30,000 30,000

จํานวน 125 คน

เปนการสงเสริมการ
อนุรักษวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย

กองการศึกษาฯ

29

เกษตรอินทรียสูวิถีพอเพียง
อุดหนุน ร.ร. บานคลองบาง
บอ

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทานอยางเพียงพอสงเสริม
การทํางานรวมกัน

นักเรียนทุกคนไดมี
อาหารกลางวัน
รับประทานอยาง
เพียงพอ

26,500

26,500

26,500

- -

จํานวน 125 คน

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานอยาง
เพียงพอสงเสริมการ
ทํางานรวมกัน

กองการศึกษาฯ

30

คัดแยกขยะอุดหนุน ร.ร.
บานคลองบางบอ

เพื่อใหครูและนักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับการแยกประเภทขยะและ
สามารถคัดแยกขยะได

จัดฝกอบรมการคัด
แยกขยะ

-

-

-

30,000 30,000

รอยละ 80 ขอครู
และนักเรียน
สามารถคัดแยก
ขยะได

ครูและนักเรียนมีความรู
เกี่ยวกับการแยกประเภท
ขยะและสามารถคัดแยก
ขยะได

กองการศึกษาฯ

103

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

31

ปรับปรุงภูมิทัศนรกั ษ
สิ่งแวดลอม

เพื่อใหศพด.เปนแหลงเรียนรู
ใหกับเด็ก

เด็กทําความสะอาดหองน้ํา
อางลางหนา และปลูกไม
ดอกไมประดับ

-

-

3,000

3,000

3,000 จํานวน 70 คน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปน
แหลงเรียนรู

กองการศึกษา

32

หนูนอยมารยาทดี

เพื่อปลูกฝงคุณธรรมใหเด็กมี
พัฒนาการทัง้ 4 ดาน

ฝกมารยาทไทย

-

-

3,000

3,000

3,000 จํานวน 70 คน

เด็กมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมมี
พัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน

กองการศึกษาฯ

33

หนูนอยสุขภาพดีสีขาว

เพื่อปลูกฝงคุณธรรมใหเด็กมี
พัฒนาการทัง้ 4 ดาน

จัดกิจกรรมประกวดเด็ก
สุขภาพดี

-

-

10,000

10,000

10,000 จํานวน 70 คน

เด็กมีความมัน่ ใจกลา
แสดงออก

กองการศึกษาฯ

34

ธรรมะวัยใส

เพื่อใหเด็กมีความซื่อสัตย
และความกตัญู

เด็กเขาวัดทําบุญและฟง
ธรรมรวมกับผูปกครองและ
ครู

-

-

3,000

3,000

3,000 จํานวน 70 คน

เด็กมีความซื่อสัตยและ
ความกตัญู

กองการศึกษาฯ

35

คาใชจายตามโครงการ
สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนสถานศึกษา
ศพด.อบต.พลงตาเอี่ยม

- ศพด.บานคลองอาง
- ศพด.บานพลงตาเอี่ยม

-

885,200

885,200

885,200 จํานวน 120 คน

ใหเด็กมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

กองการศึกษาฯ

-
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 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการแกไข
ปญหาสังคม

เพื่อใหเด็ก เยาวชน
นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

จางงานเยาวชนและเด็กนักเรียนที่
เรียนในพืน้ ที่
จํานวน 3 คน

เสริมสรางการ
เรียนรูต ามรอยพอ
หลวง

เพื่อใหประชาชนไดเรียนรู
แนวทางพระราชดําริของ
ในหลวงรัชการที่ 9ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฝกอบรมใหความรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการทัศน
ศึกษาดูงานตามรอยพอ ณ อาง
ดอกกราย หรือโครงการตาม
พระราชดําริ

ที่

โครงการ

1

2

งบประมาณ
๒๕๖๑

๒๕๖๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000 จํานวน 3 คน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวน 70 คน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

เด็กและใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน มีรายไดชวยเหลือ
ครอบครัว

สํานักปลัด

ประชาชนไดเรียนรูแนวทาง
พระราชดําริของในหลวงรัชการที่
9ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด

 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

งานประเพณีศาสนา
(ศาสนาพุทธ และ
อิสลาม)งานประเพณี
ทองถิ่น และราชพิธี
ตางๆ

เพื่อใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของงานรัฐพิธีและเขา
รวมกิจกรรมประเพณี
ตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา
-วันปยมหาราช
-วันจักรี ฯล
--วันเขาพรรษา ฯลฯ
-สงเสริมศาสนาอิสลามฯ

งบประมาณ
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

200,000

200,000

200,000

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

จํานวนกิจกรรมที่
จัดทํา 10 กิจกรรม

ประชาชนใหความสําคัญและ
เขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

2565

200,000 200,000

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1

วันสงกรานตและวัน
ผูสูงอายุ

เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและเขารวมกิจกรรม
ประเพณีตางๆ

-วันสงกรานตและวัน
ผูสูงอายุ

2

สืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง

เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย

-ประเพณีวันลอย
กระทง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

150,000

150,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 จํานวน 200 คน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนใหความสําคัญ
และเขารวมกิจกรรม
เพิ่มขึน้

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
กองการศึกษา

150,000 จํานวน 2,000
คน

ประชาชนใหความสําคัญ
และเขารวมกิจกรรม
เพิ่มขึน้
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งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ

1

ปกปองสถาบันและงานรัฐพิธี
อุดหนุนทีท่ ําการปกครองอําเภอ
วังจันทร

เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและเขารวม
กิจกรรมประเพณีตางๆ

งานรัฐพิธีตางๆ

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000 จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนใหความ
สําคัญและเขารวม
กิจกรรมเพิม่ ขึ้น

ปกครอง
อําเภอวังจันทร

2

อุดหนุนทีท่ ําการปกครองอําเภอ
วังจันทรตามโครงการงาน
ประเพณีทองถิ่น

เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและเขารวม
กิจกรรมประเพณีตางๆ

งานประเพณีทอ งถิน่
ในอําเภอวังจันทร

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนใหความ
สําคัญและเขารวม
กิจกรรมเพิม่ ขึ้น

ปกครองอําเภอ
วังจันทร

3

วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ
วังจันทร

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนดวยมิติทาง
วัฒนธรรมสงเสริมการมีสวน
รวม

จัดประชุมเครือขาย
และการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000 จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ชุมชนเกิดความเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได

สภาวัฒนธรรม
อําเภอวังจันทร

4

วันสุนทรภูอ ุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอําเภอวังจันทร

เพื่อเปนการรําลึกและเชิดชู
เกียรติทานสุนทรภูก วีเอก
ของโลก

สงกิจกรรมเขา
รวมงาน 3 กิจกรรม

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ไดรวมเชิดชูเกียรติและ
เผยแพรเกียรติคุณของ
ทานสุนทรภู

สภาวัฒนธรรม
อําเภอวังจันทร

5

จัดสงการแสดงทาง
เพื่อเปนการสืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมงานวันอนุรกั ษ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
มรดกไทย จ.ระยองอุดหนุน สภา ในจังหวัดระยอง
วัฒนธรรมอําเภอวังจันทร

สงกิจกรรมกรแสดง
รวมงานวันอนุรกั ษฯ
1 ชุดการแสดง

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

เปนการสืบสาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรมอัน
ดีงามของทองถิ่นใน
จังหวัดระยอง

สภาวัฒนธรรม
อําเภอวังจันทร

สรางภูมิคมุ กันทางสังคม
เพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางภูม
อุดหนุน สภาวัฒนธรรมอําเภอวัง คุมกันทางสังคมโดยใชมิตทิ าง
จันทร
ศาสนาและวัฒนธรรมเนนการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนใน
สังคม

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ผูเขารวมกิจกรรมมี
ภูมิคมุ กันเพิม่ ขึ้น

สภาวัฒนธรรม
อําเภอวังจันทร

สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น จ.ระยอง ฯ อุดหนุน
ปกครอง อ.วังจันทร

จัดโครงการ 1 ครั้ง

20,000

20,000

40,000

40,000

40,000 จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนใหความ
สําคัญและเขารวม
กิจกรรมเพิม่ ขึ้น

อําเภอวังจันทร

6

7

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เนื่องในวันคลายวันพระราช
สมภพ 2 เมษายน

2561

2562

2563

2564

2565
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาเสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตร ที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการเมือง ตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ดานการพัฒนาครอบครัวเขมแข็ง เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

ครอบครัวสัมพันธรวม
สรางสรรคความอบอุน

เพื่อปลูกจิตสํานึกรักและเขาใจใน
สถาบันครอบครัว

2

พัฒนาศักยภาพสตรีกับ
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

3

รณรงคยุติความรุนแรง
ตอเด็ก สตรี และคนใน
ครอบครัว

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

จัดฝกอบรมใหความรู
ประมาณ 30
ครอบครัว

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนครอบครัวที่ผาน
การอบรม 30
ครอบครัว

ชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน
เปนสังคมอยูดีมีสุข

สํานักปลัด

เพื่อสงเสริมบทบาทสตรีในการ
พัฒนาทองถิน่ พรอมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอ าชีพ

ฝกอบรมเพิม่ ศักยภาพ
จํานวน 1 ครั้ง

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000 จํานวน 50 คน

กลุมสตรีตระหนักถึงบทบาท
หนาที่และใหความรวมมือใน
การพัฒนาทองถิน่

สํานักปลัด

เพื่อยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี
และคนในครอบครัว สังคมปลอดภัย
ไรความรุนแรง

จัดฝกอบรมใหความรู
ประมาณ 50
ครอบครัว

-

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวนครอบครัวที่ผาน
การอบรม 50
ครอบครัว

ชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน
เปนสังคมอยูดีมีสุข

สํานักปลัด

 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่
1

โครงการ
ทองถิ่นยุคใหมใสใจ
ดูแลผูสูงวัยผูพิการ
ผูดอยโอกาส

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับผูสูงอายุผูพิการ ผูดอ ยโอกาส
ที่มาติดตอราชการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดทําสิ่งอํานวยความ
สะดวก 1 จุด

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวน 1 จุด

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ผูสูงอายุผูพิการ
ผูดอยโอกาสทีม่ าติดตอ
ราชการไดรับความสะดวก
และปลอดภัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
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 แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

1

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

ผูสูงอายุ จํานวน 610
คน

2

เบี้ยยังชีพผูพิการ

เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

ผูพิการจํานวน 115 คน

เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

ผูปวยเอดสจํานวน
14 คน

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

4,678,800

5,000,000

5,100,000

5,300,000

5,300,000 จํานวน 610 คน

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ึ้น

สํานักปลัด

864,000

864,000

864,000

30,000

30,000 จํานวน 115 คน

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ึ้น

สํานักปลัด

78,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวน 14 คน

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ึ้น

สํานักปลัด

3
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาเสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตร ที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคมและการเมือง ตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ดานการบริหารจัดการองคกร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

ฝกอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารงานแกผูบริหาร,
สมาชิกสภาและบุคลากรและ
องคกรในการศึกษาดูงานนอก
สถานที่

เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

2

รณรงคการจายภาษีตรงเวลา
เพื่อพัฒนาทองถิน่

ใหบริการรับชําระภาษีนอก
สถานที่

3

4

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

5

ปรับปรุงผังเมืองรวมและการ
วางผังชุมชน

6

พลงตาเอี่ยมกาวไกลสุขใจ
ประชายึดธรรมาภิบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ฝกอบรมใหความรู
ผูบริหาร,ผูนําฯ,สมาชิก
สภา อบต.,และ
บุคลากร

400,000

400,000

เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี การเพิ่ม
แรงจูงใจใหประชาชนมาเสีย
ภาษีเพิ่มขึน้

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
พลงตาเอี่ยม

25,000

เพื่อการจัดเก็บภาษีและ
รายไดอื่นๆ เปนไปตาม
ประมาณการที่ตั้งไว

การจัดเก็บภาษีและ
รายไดอื่นๆ
ได 90 %

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกและเพื่องาน
ประชาสัมพันธองคกร

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๔

2565

400,000

400,000

400,000 จํานวน 70 คน

25,000

25,000

25,000

5,000

5,000

5,000

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนั สมัย
บริการฉับไว

50,000

50,000

เพื่อเปนการพัฒนาผังเมือง
และการวางผังชุมชน

ฝกอบรมและปรับปรุง
ผังเมืองและการวางผัง
ชุมชน

10,000

เพื่อใหประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริการมีสวน
รวมในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล

- การจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบป
-ประชาสัมพันธงาน
ตามสื่อตางๆ

100,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

บุคลากรปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

25,000 จัดเก็บภาษีเพิ่มขึน้
90 %

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี การเพิ่มแรงจูงใจให
ประชาชนมาเสียภาษีเพิ่มขึ้น

กองคลัง

5,000

5,000 จัดเก็บภาษีเพิ่มขึน้
90 %

การจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นๆ
เปนไปตามประมาณการทีต่ ั้งไว

กองคลัง

50,000

50,000

50,000 จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
บริการเพิ่มมากขึน้

สํานักปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000 จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

เปนการพัฒนาผังเมืองและการ
วางผังชุมชนเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวน 1,000 เลม

ประชาชนมีความเขาใจบทบาท
ขององคกร มีความพึงพอใจใน
การรับบริการ

สํานักปลัด
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7

อบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง

เพื่อใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางมี
ความรูแ ละปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองโปรงใส

อบรมประชาคมและกม.
จํานวน 1 ครั้ง

8

สนับสนุนการเลือกตั้ง
ระดับทองถิน่ และ
ระดับชาติและการ
ประชามติ
อบต.พบประชาชน
รวมใจใหบริการ

เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งระดับ
ทองถิ่น อันเปนการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
นักการเมืองทองถิ่น
และเจาหนาที่ของรัฐ

9

10

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

10,000

10,000

10,000

10,000

-

จํานวน 30 คน

การเลือกตั้งระดับทองถิน่ ใน
7 หมูบาน

-

-

600,000

-

-

ดําเนินการเลือกตัง้ เปนไป
ตามระบบประชาธิปไตย ใน
7 หมูบาน

เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงบริการ
จากหนวยงานของรัฐอยางทั่วถึง

จัดโครงการ จํานวน 1 ครั้ง

-

-

200,000

200,000

200,000

จํานวนหนวยงานที่เขารวม
ใหบริการประชาชน 40
หนวยงาน

ประชาชนเขาถึงบริการ
หนวยงานของรัฐอยาง
ทั่วถึง

สํานักปลัด

เพื่อเสริมสรางคานิยมหลักของ
องคกรในดานการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับบุคลากรขององคกร
1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน 40 คน

บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางมีความรูและ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
โปรงใส
ไดนักการเมืองทองถิ่น ที่
โปรงใส

กองคลัง

สํานักปลัด

แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ปฏิบัติตามกฎลด
อุบัติเหตุ

เพื่อใหประชาชนตระหนัก การ การอบรมใหความรูวนิ ัยจราจร
มีวินัยจราจร ปฏิบัติตาม
1 ครั้ง
กฎหมายเพื่อปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวน 100 คน

เยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร

สํานักปลัด

พลังทองถิ่นรวมใจ
หางไกลยาเสพติด

เพื่อใหประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดมี ีความรักสามัคคีไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวน 30 คน

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

สํานักปลัด

ฝกอบรมผูเกี่ยวของกับยาเสพ
ติด 1 ครั้ง
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แผนงานรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3

ทองถิ่นอุนใจชวยเหลือ
ฉับไว

สงเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน

ฝกอบรมกูช ีพกูภัย อปพร.อสม.
และจนท.ของ อบต. 1 ครั้ง

4

พัฒนาศักยภาพอปพร.
อบต. พลงตาเอี่ยม

เพื่อใหสมาชิก อปพร. ไดมี
ประสิทธิภาพในงาน
บรรเทาสาธารณภัยสูงสุด

ฝกอบรม อปพร./ฝกทบทวน
อปพร.

5

สนธิกาํ ลังบูรณาการปด
ลอมตรวจคน และตั้งจุด
ตรวจ/จุดสกัดเพือ่
ปองกันการแพรระบาด
ของยาเสพติด

เพื่อใหการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดเกิด
เอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ

6

ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล

เพื่อสงเสริมมาตรการรักษา
ความปลอดภัย
นักทองเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล

งบประมาณ
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 จํานวน 50 คน

ประชาชนผูประสบภัยไดรับการ
ชวยเหลืออยางทันทวงที

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวน 30 คน

สมาชิก อปพร. ไดมีประสิทธิภาพ
ในงานบรรเทาสาธารณภัยสูงสุด

สํานักปลัด

จัดตั้งจุดสกัด

-

-

20,000

-

- จํานวน 6 ครั้ง

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพือ่
อํานวยความสะดวกในชวง
เทศกาล

-

30,000

30,000

30,000

นักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป
เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล

สํานักปลัด

30,000 จัดตั้งจุดตรวจ จุด
สกัดเพือ่ อํานวย
ความสะดวก
ในชวงเทศกาล
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1.

ฝกอบรมการจัดทําแผน
ชุมชนและบูรณาการ
แผนพัฒนาทองถิ่น

เพื่อแกไขปญหาและความ
ตองการในการพัฒนาหมูบาน
และการบูรณาการแผนชุมชน
กับแผน อปท.

ปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ

เพื่อสรางสํานึกรวมกันในการ
ธํารงไวซ่งึ สถาบันหลักของชาติ

3.

อบรมใหความรู
กฎหมายกฎหมายใกล
ตัว

4

2.

5

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ฝกอบรมการจัดทํา
แผนฯ 1 ครั้ง

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

๒๕๖๑
40,000

๒๕๖๒
40,000

๒๕๖๓
30,000

๒๕๖๔
30,000

2565
30,000 จํานวน 1
ครั้ง

รณรงคประชาสัมพันธ
อบรมใหความรู
จํานวน 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวน 70
คน

ประชาชนเกิดสํานึกรักใน
สถาบันสําคัญของชาติ

สํานักปลัด

เพื่อใหประชาชนไดเขาใจและ
ตระหนักในกฎหมายตางๆ
ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน

จัดอบรมใหความรู
ดานกฎหมายใหกับ
ประชาชน 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวน 50
คน

ประชาชนไดเขาใจและ
ตระหนักในกฎหมายตางๆ
ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด

จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

การจัดเก็บขอมูลเพื่อแกไข
ปญหาความยากจนและพัฒนา
ความเปนอยูของประชาชนใน
พื้นที่

ขอมูลหมูที่ 1-7

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวน
1,500 คน

การแกไขปญหาของตําบล
ไดตรงจุด

สํานักปลัด

จัดตั้งศูนยพระมหาชนก
อําเภอวังจันทรอุดหนุน
ปกครองอําเภอวังจันทร

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รณรงคประชาสัมพันธ
อบรมใหความรู
จํานวน 1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 จํานวน
โครงการที่
จัดทํา 1
โครงการ

ประชาชนเกิดสํานึกรักใน
สถาบันสําคัญของชาติ
และความพอเพียง

ประชาชนไดรับบริการ
อยางทั่วถึงชุมชนมีความ
เขมแข็งมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

112

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

โครงการ

วัตถุประสงค

1

รณรงคปองกันและ
แกไขปญหาโรคเอดส

เพื่อใหเด็ก เยาวชน สตรีและ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัย

พลงตาเอี่ยม
เสริมสรางสุขภาพดีสี
ขาว

2

3

4

5

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

การฝกอบรม
ใหความรู 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวน 100
คน

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรงและลด
การตั้งครรภในวัยเด็กมี
จํานวนผูปว ยลดลง

สํานักปลัด

เพื่อใหประชาชนไดมีความรูใน
การดูแลสุขภาพของตนเองได
อยางถูกตอง

สงเสริมการออกกําลัง
กายการคัดกรองภาวะ
เสี่ยงตอโรค ในระชาชน
อายุ 15 ปขึ้นไป

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวน 50 คน

ประชาชนไดมีความรูใน
การดูแลสุขภาพของ
ตนเองไดอยางถูกตอง

สํานักปลัด

พัฒนาการเด็กดีเริ่มที่ เพื่อใหเพื่อใหสตรีตั้งครรภและ
นมแม
เด็กแรกเกิดไดรับการดูแลอยาง
ถูกวิธี และสงเสริมการเลี้ยงดู
บุตรดวยนมแม

อบรมการดูแลสตรี
ตั้งครรภ เด็กแรกเกิด ถึง
3 ขวบ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวน 30 คน

สตรีต้งั ครรภและเด็กแรก
เกิดไดรบั การดูแลอยางถูก
วิธี เลี้ยงดูลูกดวยนมแม
อยางเดียว

สํานักปลัด

โครงการพระราชดําริ เพื่อใหประชาชน มีสขุ ภาพ
ดานสาธารณสุข
อนามัยสมบูรณแข็งแรง

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 1
โครงการ

-

- 140,000

140,000

140,000 จํานวน 70 คน

ประชาชน มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณแข็งแรง

สํานักปลัด

ปองกันและแกไข
เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายมี
ปญหาโรคขาดสาร
ความรูเรื่องสารไอโอดีนและ
ไอโอดีนอยางเขมแข็ง บริโภคเกลือเสริมสารไอโอดีน
และยั่งยืน

เพื่ออบรมใหความรูแก
ประชาชน จํานวน 1
ครั้ง

-

20,000

20,000 ประชาชนเขารับ
การอบรม
จํานวน 50 คน

ประชาชนกลุมเปาหมายมี
ความรูเรื่องสารไอโอดีน
และบริโภคเกลือเสริมสาร
ไอโอดีนปองกันและแกไข
ปญหาขาดสารไอโอดีน

สํานักปลัด

20,000

20,000
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

6

วิ่งเพื่อสุขภาพ

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมบูรณ
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
หางไกลยาเสพติด

เพื่ออบรมใหความรู
แกประชาชนและการ
จัดวิ่งเพื่อสุขภาพ
จํานวน 1 ครั้ง

7

สัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

เพื่อปองกันควบคุมโรคพาสุนัข
บาในคนและสัตวใหตําบลพลงตา
เอี่ยม เปนพื้นที่ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา

สุนัขและแมวไดรบั
วัคซีนครบทุกตัว
ประมาณปละ
2,400 ตัว

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

20,000 20,000

-

20,000

20,000

85,000

90,000

90,000 100,000 100,000

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

ประชาชนเขารับ
การอบรม
จํานวน 50 คน

ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิต ที่ดี
มีความสมบูรณทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
หางไกลยาเสพติด

สํานักปลัด

สุนัขและแมว
ไดรบั วัคซีนครบ
ทุกตัว

ตําบลพลงตาเอี่ยม เปนพื้นที่
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
1

โครงการ
กีฬาทองถิ่น สัมพันธ

วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรของ อบต.ผูน ํา มี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง
สรางสมานฉันทและความสามัคคี
ระหวางหนวยงานในเขตอําเภอ
วังจันทร

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดงานกีฬาทองถิ่น
สัมพันธจัดการแขงขัน
กีฬา 1 ครั้ง/ป

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จํานวน 50 คน

บุคลากรของ อบต.ผูนํา มี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรง สรางสมานฉันทและ
ความสามัคคีระหวางหนวยงาน
ในเขตอําเภอ วังจันทร

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
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 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลงตาเอี่ยม

เพื่อให ประชาชนไดมีความรูใน
การใหบริการชุมชนในดาน
สุขอนามัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สมทบงบประมาณ
รอยละ 40 การ
บริหารกองทุน

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

สมทบไมนอย
กวารอยละ 40

ประชาชนไดมีความรูใน
การดูแลสุขภาพของ
ตนเองไดอยางถูกตอง

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรกั ษฟน ฟูและควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมบนพืน้ ฐานของการมีสวนรวม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดระยอง ยุทธศาสตร ที่ 3การพัฒนาความเปนเลิศ ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญ
 ญาทองถิน่ และการกีฬา
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 7 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค

ทองถิ่นรวมใจคัดแยก เพื่อใหประชาชนรวมกันกําจัด
ขยะที่ตนทาง
ขยะอยางถูกวิธี รักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดอบรมและการ
รณรงคการคัดแยก
ขยะ ที่ตนทาง การ
กําจัดขยะอยางถูกวิธี

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

50,000 50,000

๒๕๖๓

๒๕๖๔

2565

50,000

50,000 50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

จํานวน 70 คน

ครัวเรือนมีการคัดแยก
ขยะปริมาณขยะลดลง
สิ่งแวดลอมดีขึ้นปราศจาก
โรคภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดวา
จะไดรบั

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

 แผนงานการเกษตร
โครงการ

1

ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษพื้นที่สเี ขียว

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดหาเพาะชํากลาไม
มีความอุดมสมบูรณปราศจากมลพิษ การดูแลรักษาตนกลา
ตามโครงการ
พระราชดําริฯ
-ปลูกตนไม

2

สงเสริมปรับปรุงแกไข
หรือฟนฟูสงิ่ แวดลอม
และทรัพยากร
สิ่งแวดลอม

เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ
ปราศจากมลพิษ

-กําจัดวัชพืช
-จัดทําแนวเขตปาชุมชน

อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา
เจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการอนุรกั ษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระพระ
กนิษฐาธิราชเจาเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

จัด ทําฐานทรัพยากร
ทางกายภาพ ทรัพยากร
ทางชีวภาพ

3

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

งบประมาณและทีผ่ านมา
๒๕๖๑

2565

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวน 100 ตน

ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ สวยงาม

สํานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวน 70 คน

ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ สวยงาม

สํานักปลัด

-

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวนพันธุก รรม
พืชที่จัดทํา
ฐานขอมูล จํานวน
20 รายการ

มีฐานขอมูลดานพันธุก รรม
พืชเพื่อประโยชนในการศึกา
และใชงานดานการอนุรักษ
และการใชประโยชน

สํานักปลัด
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