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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8.

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต สายเขาตลาด-วังโพรง
หมู่ 4 ต.พลงตาเอี่ยมมีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ 7 ต.
ชุมแสง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 4
และหมู่ 7 ต.ชุมแสง ได้มี
ถนนในการคมนาคมอย่าง
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ กว้าง 6
ม. ยาว 720 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50ม.

9.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชุมนุมตาเชย-ร.ร.บ้าน
คลองบางบ่อ หมู่ 4 ต.พลงตา
เอี่ยม มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับหมู่ 2 ต.วังจันทร์ อ.วัง
จันทร์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 4
และ ม. 2 ต.วังจันทร์ ได้
มีถนนในการคมนาคมอย่าง
ปลอดภัย

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาตลาด-คลองน้ําดํา
หมู่ 1ต.พลงตาเอี่ยม มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ 5 ต.
ชุมแสง
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายมาบ
ตอง – วังโพรง หมู่ 4

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕๖1
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- ถนนแอสฟัลท์ฯ ที่ได้ ประชาชนมีความ กองช่าง
มาตรฐาน จํานวน ปลอดภัยสะดวก
ในการเดินทาง
720 ม.
สัญจรไปมา

2,667,000
(กรมส่งเสริมฯ
อบจ.)

-

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
๖ ม. ยาว 1,523 ม. หนา
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.50 ม.

-

5,757,000
(อบจ.)

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐาน
จํานวน 1,523 ม.

ประชาชนมีความ กองช่าง
ปลอดภัยสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 1
และ ม. 5 ต.ชุมแสง ได้มี
ถนนในการคมนาคมอย่าง
ปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6
ม. ยาว 1,550 ม.

-

2,000,000
(อบจ.กรมฯ)

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐาน
จํานวน 1,550 ม.

ประชาชนมีความ กองช่าง
ปลอดภั ย สะดวก
ในการเดิ น ทาง
สัญจรไปมา

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 4
ได้มีถนนในการคมนาคม
อย่างปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6
ม. ยาว 1, 970 ม.

-

7,600,000
(CEO,อบต.)

- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐาน
จํานวน 1,970 ม.

ประชาชนมีความ กองช่าง
ปลอดภั ย สะดวก
ในการเดิ น ทาง
สัญจรไปมา
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
สหกรณ์ ซอย 4หมู่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 2
ได้มีถนนในการคมนาคม
อย่างปลอดภัย

13 บูรณะซ่อมแซม,ปรับปรุง,ขยาย เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 1
ผิวจราจรถนนสายเขาตลาด – หมู่ 6 ได้มีถนนในการ
คมนาคมอย่างปลอดภัย
วังโพรง หมู่ 1 หมู่ 6

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5
ม.ยาว 610 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕๖1
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2,000,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐาน
จํานวน 610 ม.

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ กองช่าง
ปลอดภัยสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม.
ยาว 50 ม.

110,000

-

- ถนนแอสฟัลท์ฯ ที่ได้ ประชาชนมีความ กองช่าง
มาตรฐาน 50 ม. ปลอดภัยสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา

เพื่ อ ให้ ประชาชนในหมู่ 3 กว้าง 0.50ม. ยาว 200 ม.
ได้ มี ถ นนในการคมนาคม ลึก 0.40 ม.
อย่างปลอดภัย

600,000
(อบต)

-

- รางระบายน้าํ ที่ได้
มาตรฐาน 200 ม.

ประชาชนมีความ กองช่าง
ปลอดภัยสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา

15 ก่อสร้างรางระบายน้ําถนนสาย เพื่ อ ให้ ประชาชนในหมู่ 2 กว้าง 0.50ม. ยาว 200 ม.
สํานักตาเสือ- ชุมแสง หนองบัว ได้ มี ถ นนในการคมนาคม ลึก 0.40ม.
แดง หมู่ 2
อย่างปลอดภัย

600,000
(อบต)

-

- รางระบายน้าํ ที่ได้
มาตรฐาน 200 ม.

ประชาชนมีความ กองช่าง
ปลอดภัยสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา

16 ก่อสร้างรางระบายน้ําถนนสาย
เขาตลาดซอย 1 หมู่ 1

300,000
(อบต)

-

- รางระบายน้าํ ที่ได้
มาตรฐาน 230 ม.

ประชาชนมีความ กองช่าง
ปลอดภัยสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา

14 ก่อสร้างรางระบายน้ําถนนสาย
หลังวัดพลงตาเอี่ยม หมู่ 3

เพื่ อ ให้ ประชาชนในหมู่ 1 กว้าง 1 ม. ยาว 230 ม. ลึก
ได้ มี ถ นนในการคมนาคม 0.70ม.
อย่างปลอดภัย
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕๖1
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

17 ก่อสร้างรางระบายน้ําถนน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในหมู่ 7 กว้าง 0.70ม. ยาว
สายซอยโชคบุญมา หมู่ 7 ได้ มี ถ นนในการคมนาคม 300 ม. ลึก 0.50ม.
อย่างปลอดภัย

350,000
(อบต)

-

- รางระบายน้าํ ที่ได้
มาตรฐาน 300 ม.

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา

กองช่าง

18 ก่อสร้างรางระบายน้ําสาย เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในหมู่ 6 กว้าง 0.70ม. ยาว
คลองอ่าง-เขาฮ่องกง
ได้ มี ถ นนในการคมนาคม 200 ม. ลึก 0.50ม.
หมู่ 6
อย่างปลอดภัย

300,000
(อบต)

-

- รางระบายน้ําทีไ่ ด้
มาตรฐาน 200 ม.

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา

กองช่าง

19 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์หมู่ที่ 1

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี ลานกีฬาเอนกประสงค์
ประชาชนได้มีสถานที่ในการ จํานวน 1 แห่ง
ออกกําลังกาย

-

3,000,000
(กรมส่งเสริมฯ
ททท.)

- จํานวนลานกีฬา
เอนกประสงค์ 1 แห่ง

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

กองช่าง

20 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์มัสยิด
หมู่ที่ 4

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี ลานกีฬาเอนกประสงค์
ประชาชนได้มีสถานที่ในการ จํานวน 1 แห่ง
ออกกําลังกาย

-

1,000,000
(กรมส่งเสริมฯ
ททท.)

- จํานวนลานกีฬา
เอนกประสงค์ 1 แห่ง

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

กองช่าง

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายพลงตา
เอี่ยม-หนองหอย หมู่ 5
เชื่อมกับ สาย 344 บ้าน
บึงแกลง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 5 ได้ กว้าง 5 ม. ยาว 18 ม.
มีถนนในการคมนาคมอย่าง หนา 0.15 ม.ไหล่ทาง
ปลอดภัย
ข้างละ 0.50 ม. พื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
109.60 ตร.ม.

77,600
(อบต.)

-

- ระยะทางถนนที่
ประชาชนมีความ
ก่อสร้างระยะทาง 18 ปลอดภัยสะดวกในการ
เมตร
เดินทางสัญจรไปมา

กองช่าง
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1.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงบํารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภค –บริโภค
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1

ซ่อมแซมระบบประปา

เพื่อให้ประชาชนในตําบล มีน้ําเพือ่ การ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

ระบบประปา
หมู่ 1 – หมู่ 7

2

ขยายเขตระบบประปาถนน
สายหลังเขา หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 6 มีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

3

ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะริมทาง

4

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

300,000
300,000(58)

300,000
(อบต.)

300,000 ระบบประปา 7
(อบต.) หมู่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ระยะทาง 400 ม.

30,000
(อบต.)

-

- ขยายเขตจํานวน
400 ม.

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินการประกอบอาชีพ

ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ
หมู่ 1 – หมู่ 7

100,000
100,000(58)

100,000

100,000 จํานวนหมูบ่ ้านที่
ติดตั้งซ่อมแซม
ไฟฟ้า 7 หมู่

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สาย
ศรีโสภณ -วัดคลองบางบ่อ
หมู่ 4

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 4 ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ
ประกอบอาชีพ

ขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ 4 ระยะทาง 700
ม.

400,000
(อบต.การไฟฟ้า)

-

- จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยสะดวกในการ
ประกอบอาชีพ

กองช่าง

5

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สาย
ศรีโสภณ-วังโพรง หมู่ 4

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 4 ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ
ประกอบอาชีพ

ขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ 4 ระยะทาง 800
ม.

400,000
(อบต.การไฟฟ้า)

-

- จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยสะดวกในการ
ประกอบอาชีพ

กองช่าง

6

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
พร้อมป้ายจราจร สะพาน
คลองจํากา หมู่ 4

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 4 ได้รับความ
ปลอดภัยในในการสัญจรไปมา

ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบพร้อมป้าย
เตือน 2 ชุด และป้าย
เตือน ต.358 จํานวน
4 ป้าย

68,100
(อบต.)

-

- จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

ก่อสร้างฝาย มข. ฝาย ชป.
หมู่ที่ 1 – 7

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 1-7 มีน้ําเพื่อใช้ใน
การอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝาย มข 2527
กว้าง 20 ม.
สูง 1.50 ม.

8

ขุดลอกสระเก็บน้ํา หมู่
3,4,5

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 1-7 มีน้ําเพื่อใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ

9

การจัดทําฝายกระสอบ
ทราย

10

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

960,000
(CEO.)

สระเก็บน้ําหมู่ 3,4,5

900,000
(กรมส่งเสริมฯ,)

เพื่อให้มีแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

แหล่งน้ําใน หมู่ที่ 1 -7

ก่อสร้างท่อส่งน้ําสายเขา
ตลาด-หนองกันเกรา-คลอ
อ่าง หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 6 มีนา้ํ เพื่อ
การเกษตรและน้ําเพือ่ การอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

11

ก่อสร้างท่อเมนประปาสาย
คลองอ่าง -เขาฮ่องกงหมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 6 มีนา้ํ เพื่อการ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

12

ก่อสร้างท่อส่งน้ําสายคลองง เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ 4 มีนา้ํ เพื่อ
จํากา-คลองบางบ่อหมู่ 4
การเกษตรและน้ําเพือ่ การอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

13

ก่อสร้างท่อส่งน้ําสายต้น
กะบก หมู่ 2,หมู่ 7

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 2 หมู่ 7 มีนา้ํ
เพื่อการเกษตรและน้าํ เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จํานวนฝาย 1 แห่ง ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและเพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

- จํานวนที่ขุดลอก 1
แห่ง

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและเพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

300,000
300,000(58)

300,000
(อบต)

300,000 จํานวนโครงการที่
(อบต) จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและเพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

ระยะทาง 1,625ม.

780,000
(อบต.)

-

- จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและเพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

ระยะทาง 300 ม.

20,000
(อบต.)

-

- จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและเพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

ระยะทาง 2,285

-

1,090,000
(อบต.)

- จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและเพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

ระยะทาง 4กม.

-

1,910,000
(อบต.)

- จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนมีน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและเพือ่
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง
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ที่

1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปการ อาคารสถานที่
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2559
2560
2561
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 ปรับปรุงห้องประชุม

เพื่อให้มีสถานที่ในการ
1 แห่ง
ปฏิบัติงานและประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวกขึ้น

2 ก่อสร้างอาคารที่ทํา
การองค์การบริหาร
ส่วนตําบลใหม่

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงานและประชาชน
ได้รับบริการทีส่ ะดวกขึ้น

1 แห่ง

3 บ้านท้องถิ่นไทยเทิด
ไท้องค์ราชัน

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัย

4 ก่อสร้างกําแพงกัน
. ดินริมรั้ว ที่ทําการ
อบต.พลงตาเอี่ยม

เพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของ
ดิน และความปลอดภัยของ
อาคารสํานักงานและผู้มาใช้
บริการของ อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000
(อบต.)

-

-

6,000,000
(.อบต.)

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
จํานวน 1 หลัง

50,000
50,000
(58)

50,000
(อบต.)

50,000 จํานวนโครงการที่
(อบต.) จัดทํา 1 โครงการ

สูง2.50 ม.ยาว
17.50 ม.รั้วเหล็กสูง
1 ม.ยาว 2.15 ม.
จํานวน 23 ช่อง และ
ถมดินปรับเกลี่ยพร้อม
บดทับ

216,400

-

- จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการติดต่อรับบริการ

- ที่ทําการแห่งใหม่ 1
แห่ง

ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการติดต่อรับบริการ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือซ่อมแซมที่พัก
อาศัย

กองช่าง

ความปลอดภัยของอาคาร กองช่าง
สํานักงานและผู้มาใช้บริการ
ของ อบต.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคมของจังหวัดระยอง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้าแปรรูป
ที่

โครงการ

1 เทศกาลถนนผลไม้
อําเภอวังจันทร์

วัตถุประสงค์
ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
มีแหล่งจําหน่ายสินค้าเป็นที่
รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยว
แก้ไขปัญหาราคาผลไม้
ตกต่ํา การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ให้ชาวสวนผลไม้ใน
ต.พลงตาเอี่ยมและ
ตําบลใกล้เคียง ได้
ขายผลผลิตทาง
การเกษตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
(58)
(อบต.)

400,000
(อบต)

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000 จํานวนโครงการที่
(อบต) จัดทํา 1 โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีรายได้
อบต.พลงตาเอี่ยมและ
เพียงพอต่อการดํารงชีพ อปท. อ.วังจันทร์
เพิ่มขึ้น
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2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในตําบล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ฝึกอบรมอาชีพสําหรับ เพื่อให้ประชาชนมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ
กลุ่มอาชีพ สตรี
ผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
กลุ่มต่างๆ ทีส่ นใจใน
ตําบล จํานวน 1 ครั้ง

20,000
20,000
(58)

20,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 จํานวนโครงการที่
(อบต.) จัดทํา 1 โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลุ่มอาชีพและประชาชนมี
ทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

2 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีการ
รวมกลุม่ อาชีพเพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้

กลุ่มวิสาหกิจหมู่ที่ 2
1 กลุ่ม

20,000
20,000
(58)

-

- จํานวนกลุ่มที่
อุดหนุน 1 กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการดํารงชีพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

3 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
หมู่ที่ 4 อิสลาม

เพื่อให้ประชาชนมีการ
รวมกลุม่ อาชีพเพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้

กลุ่มวิสาหกิจหมู่ที่ 4
อิสลาม 1 กลุ่ม

20,000
30,000
(58)

-

- จํานวนกลุ่มที่
อุดหนุน 1 กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการดํารงชีพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

4 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีการ
รวมกลุม่ อาชีพเพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้

กลุ่มวิสาหกิจหมู่ที่ 5
1 กลุ่ม

20,000
20,000
(58)

-

- จํานวนกลุ่มที่
อุดหนุน 1 กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการดํารงชีพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

5 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีการ
รวมกลุม่ อาชีพเพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้

กลุ่มวิสาหกิจหมู่ที่ 6
1 กลุ่ม

20,000

-

- จํานวนกลุ่มที่
อุดหนุน 1 กลุ่ม

ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการดํารงชีพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

6 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีการ
รวมกลุม่ อาชีพเพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้

กลุ่มวิสาหกิจหมู่ที่ 1
1 กลุ่ม

20,000

-

- จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการดํารงชีพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

7 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีการ
รวมกลุม่ อาชีพเพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้

8 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
ด้านการเกษตรทีสามารถ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร นําไปใช้ประโยชน์ได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

กลุ่มวิสาหกิจหมู่ที่ 4
1 กลุ่ม

20,000

-

ส่งเสริมด้านวิชาการ
อบรมให้ความรู้ จํานวน
1 ครั้ง

20,000
20,000
(58)

20,000
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จํานวนโครงการที่
จัดทํา 1 โครงการ

20,000 จํานวนกลุ่มที่
(อบต.) อุดหนุน 1 กลุ่ม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลุ่มอาชีพและประชาชนมี
ทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนมีความรู้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตํา
ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

30

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยอง ให้มีความเข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2559
2560
2561
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
หนูๆปลอดภัยพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.พลงตาเอี่ยม

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ตําบลมีโอกาสสร้าง
พลงตาเอี่ยม ทั้ง 2
พื้นฐานทางการเรียนรู้
แห่ง

30,000
30,000
(58)

30,000

30,000 จํานวนโครงการที่จดั ทํา
1 โครงการ

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
การสร้างพื้นฐานเพื่อ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น

ส่วนการศึกษาฯ

2 สานฝันบัณฑิตน้อย

เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้
เด็กก่อนวัยเรียนบน
พื้นฐานทางการเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
พลงตาเอี่ยม ทั้ง 2 แห่ง

35,000
35,000
(58)

30,000
(อบต.)

30,000 จํานวนโครงการที่จดั ทํา
(อบต.) 1 โครงการ

เด็กก่อนวัยเรียนมีขวัญ
กําลังใจในการเรียนใน
ระดับสูงขึ้น

ส่วนการศึกษาฯ

3 วันแม่แห่งชาติ

เพื่อให้เด็กนักเรียนและ
เยาวชนได้สํานึกถึง
ความสําคัญของพระคุณ
มารดา

-ร.ร.บ้านพลงตาเอี่ยม
-ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

30,000
30,000
(58)

30,000
(อบต.)

30,000 จํานวนโครงการที่จดั ทํา
(อบต.) 1 โครงการ

เด็กวัยเรียนรู้ถึงพระคุณ
ของมารดา

ส่วนการศึกษาฯ

4 วันเด็กแห่งชาติ

เพื่อให้เด็กวัยเรียนใน
ตําบลมีโอกาสสร้าง
พื้นฐานทางการเรียนรู้

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
-ร.ร.บ้านพลงตาเอี่ยม
-ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ

90,000
60,000
(58)

60,000
(อบต.)

60,000 จํานวนโครงการที่จดั ทํา
(อบต.) 1 โครงการ

เด็กวัยเรียนเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ ภาพ

ส่วนการศึกษาฯ

5 จัดหาอาหารกลางวัน

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
และในวัยเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯทั้ง
2 แห่ง

795,200
795,200
(58)

800,000
(อบต.)

800,000 จํานวนโครงการที่จดั ทํา
(อบต.) 1 โครงการ

เด็กก่อนวัยเรียนและใน
วัยเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดี

ส่วนการศึกษาฯ

