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สวนที่ 1 บทนํา
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 นอกจากกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ยังกําหนดใหมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย โดยแผนการดําเนินงาน หมายความวา แผนการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
แผนการดํ า เนิ น งานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพลงตาเอี่ ย ม ประจํ า ป ง บประมาณ
2557 เปนเอกสารที่ระบุ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ที่ตองการดําเนินการในพื้นที่
ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพลงตาเอี่ ย ม ซึ่ ง ทํ า ให แ นวทางในการดํ า เนิ น งาน ในป ง บประมาณ
2557 ขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น มีการประสาน
และ บูรณาการ การทํางานกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ในแผนการดําเนินงาน จะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ
สะดวกและสามารถตรวจสอบการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

องคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม
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วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม ประจําปงบประมาณ 2557
2. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา , แผน
พัฒนาสามป และแผนการดําเนินงาน
3. เพื่อใหมีแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 ขององคการบริหารสวนตําบล
พลงตาเอี่ยม เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม กําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม
รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ที่ตองการ
ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม
จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของ
องคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยมและหนวยงานตางๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม นํา
รางแผนการดําเนินงาน เสนอตอ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
พลงตาเอี่ยม
4. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม พิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร เพื่อใหความเห็นชอบ
5. เมื่อผูบริหารใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่
ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย
สามสิบวัน
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบล
พลงตาเอี่ยม เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล
3. เปนการแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริงในพื้นที่
4. มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น และการจําแนกรายละเอียด
ตางๆ ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานทําใหการ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
5. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม ทําใหไดขอมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557

องคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
1.1 แนวทาง กอสรางปรับปรุงซอมแซม
บํารุงรักษาถนนระหวางหมูบาน ตําบล
สะพาน ไหลทาง ทอระบายน้ํา
รางระบายน้ํา
1.2 แนวทาง พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาซอมแซม
ระบบสาธารณูปโภค แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภค-บริโภค
1.3 แนวทาง พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษา
ซอมแซม ระบบสาธารณูปการ อาคาร
สถานที่

รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

6

50

748,500

1

สวนโยธา

5

42

96,751,500

98

สวนโยธา

1

8

50,000

1

สวนโยธา

12

100

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

97,550,000

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

100

หนวยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน 57
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2.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ และอาชีพ
2.1 แนวทางสงเสริมและพัฒนาแหลงจําหนาย
สินคาทางการเกษตร สินคาชุมชน และ
สินคาแปรรูป
2.2 แนวทางสงเสริมและพัฒนาอาชีพ สราง
ความเขมแข็งของกลุมอาชีพในตําบล
รวม
3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม
3.1 แนวทางสงเสริมและสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน
3.3 แนวทางสงเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี
ศาสนา การอนุรักษจารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

รวม

5

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

1

20

400,000

85

สํานักปลัด

4

80

70,000

15

สํานักปลัด

5

100

470,000

100

10

30

3,587,960

15
8

46
24

428,000
481,000

33

100

4,496,960

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

สวนการศึกษา
สํานักปลัด
สํานักปลัด

100
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จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

3
4

43
57

60,000
155,000

28
72

7

100

215,000

100

11

50

866,400

61

5

23

200,000

14

6

27

360,000

25

รวม
6.ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
6.1 แนวทางสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดาน
สาธารณสุข

22

100

1,426,400

100

8

88

350,000

78

สํานักปลัด
รพ.สต.พอ.

6.2 แนวทางสงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา

1

12

100,000

22

สํานักปลัด

9

100

450,000

100

ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม ครอบครัวเขมแข็ง
เพื่อชีวิตอยูดีมีสุข
4.1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนางานครอบครัว
4.2 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการ
สังคม
รวม
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกร
5.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาบุคลากรและ
องคกรเพื่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ
5.2 แนวทางการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
5.3 แนวทางงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ทุกสวนราชการ
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ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
7.1 แนวทางสนับสนุนสงเสริมใหชุมชนมี
สวนรวมในการดูแลรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม
7.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษและเชิงนิเวศน

รวม
รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร

7

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

3

100

-

-

3

100

91

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

640,000
-

หนวยดําเนินการ

100

สํานักปลัด

-

สํานักปลัด

640,000
100
105,248,360
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง

1.

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสหกรณคลองไผ

กวาง 6 เมตร ยาว 30 เมตรหนา 0.15 เมตร
พรอมไหลทางลูกรังขางละ0.50 เมตรมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยวา 180 ตร.ม.

118,200 หมู 2 สํานัก
ตาเสือ

2.

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสหกรณเขาหวาย

กวาง 6 เมตร ยาว 38 เมตรหนา 0.15 เมตร
พรอมไหลทางลูกรังขางละ0.50 เมตรมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยวา 228 ตร.ม.

148,900 หมู 6 บานคลอง สวนโยธา
อาง

3

ซอมแซมผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตสาย
เขาตลาด-เขาฮองกง

หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
220 ตร.ม.

96,700 หมู 1 บานเขา
ตลาด

สวนโยธา

4.

ซอมแซมถนนลูกรังกลบ ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ยเรียบ คิดเปนปริมาตร
หลุมบอพรอมปรับเกลีย่ ลูกรังไมนอยกวา 300 ลบ.ม.
เรียบถนนลูกรังหมู 1

53,300 หมู 1 บานเขา
ตลาด

สวนโยธา

5.

ซอมแซมถนนลูกรังกลบ ลงลูกรังพรอมปรับเกลี่ยเรียบ คิดเปนปริมาตร
หลุมบอพรอมปรับเกลีย่ ลูกรังไมนอยกวา 1,003 ลบ.ม.
เรียบถนนลูกรังหมู 4

181,400 หมู 4 บานคลอง สวนโยธา
บางบอ

6.

ปรับปรุงสนามกีฬาหมู
5

150,000 หมู 5 บาน
หนองเขิน

ติดตั้งโคมไฟสองสวางจํานวน 10 ชุด พรอม
ติดตั้งมิเตอรไฟฟาขนาด 15 แอมป จํานวน 1
จุด

สวนโยธา

สวนโยธา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

พ.ศ. 2557
ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทาง กอสรางปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษาถนนระหวางหมูบานตําบล สะพาน ไหลทาง ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา
ลํา โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หนวย
พ.ศ.
ดับ
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ
2556
ที่

แผนการดําเนินงาน 57
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1.

บูรณะซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะหมูบาน

100,000 หมู 1 – 7

2.

อุดหนุนการขยายเขตไฟฟาการ
ไฟฟาสวนภูมภิ าค อ.แกลง

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมู 4 1 จุด
หมู 6 2 จุด

500,000 หมู 4,และหมู 6 สวนโยธา

3.

ขยายเขตไฟฟาระบบประปาเขา
บริเวณโรงสูบน้ําดิบหมู 3

ทําการพาดสายไฟฟาระยะทาง
250 เมตรพรอมติดตั้งมิเตอร
ไฟฟาขนาด 15 แอมป แบบ 3
เฟส จํานวน 1 ตัว

70,500 หมู 3 บานพลง
ตาเอี่ยม

สวนโยธา

4.

ติดตั้งโรงสูบน้ําดิบพรอมระบบ
สูบน้ําดิบประปา ซ.เจริญสมบัติ

ติดตั้งโรงสูบน้ําดิบแบบโครงเหล็ก
กวาง 1.50 เมตร ยาว 2 เมตร สูง
1.60 เมตร จํานวน 1 หลังพรอม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา
แบบหอยโขงขนาด 5.5 แรงมา
แบบ 3 เฟส จํานวน 1 เครื่อง และ
เชื่อมระบบ

81,000 หมู 3 บานพลง
ตาเอี่ยม

สวนโยธา

5.

กอสรางระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญอําเภอวังจันทร

กอสรางระบบสูบน้ําดิบ จํานวน 1
แหง กอสรางสถานีผลิตน้าํ ประปา
จํานวน 1 แหง และวางทอ
จําหนายน้ําปประปา ขนาด 400
มลล. จํานวน 19,400 ม.ในพื้นที่
ของอําเภอวังจันทร งบผูกพัน 3 ป
159 ลานบาท

53,000,000 เขาวงเวียน ขาง
อางเก็บน้ําประ
แสร

สวนโยธา

อบจ.ระยอง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

พ.ศ. 2557
ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ.
2556
ต.ค.

1.2 แนวทาง ปรับปรุง บํารุงรักษาซอมแซมระบบสาธารณูปโภค แหลงน้ําเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
หนวย
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ

10

ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ส.ค.

50,000 บาท หมู 1 – 7

ส.ค.

บานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน
ซอมแซมบานที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผู
ยากไร

ก.ค.

บานทองถิ่นไทย เทิดไท
องคราชัน

ก.ค.

1.

พ.ศ. 2557
ธ.ค.

พ.ศ.
2556
พ.ย.

หนวย
ดําเนินการ

ต.ค.

แผนการดําเนินงาน 57
1.3 แนวทาง การพัฒนา ปรับปรุงบํารุงรักษา ซอมแซม ระบบสาธารณูปการอาคาร สถานที่
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ

สวนโยธา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และอาชีพ
2.1 แนวทาง สงเสริมและพัฒนาแหลงจําหนายสินคาทางการเกษตร สินคาชุมชน และสินคาแปรรูป

400,000 บาท ตลาดผลไมหมู
3

สํานักปลัด

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2557
เม.ย

พ.ศ.
2556
มี.ค.

การจัดงานเทศกาลถนนผลไม พลงตาเอีย่ มวังจันทร

หนวย
ดําเนินการ

ก.พ.

งานเทศกาลถนนผลไม
พลงตาเอี่ยม-วังจันทร

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

1.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 57
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2.2 แนวทาง สงเสริมและพัฒนาอาชีพ สรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพในตําบล

สนับสนุนเงินทุกลุมแมบาน
เกษตรกรฯ จัดทําน้ํายา
เอนกประสงค

20,000 บาท หมู 2

สํานักปลัด

3.

อุดหนุนกองทุนแมของแผนดิน หมู
2

เพื่อศูนยการเรียนรูตนแบบ
กองทุนแมของแผนดิน

10,000 บาท หมู 2

สํานักปลัด

4.

สงเสริมและพัฒนาศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อใหประชาชนมีขอ มูลที่
สามารถนําไปใชประโยชนได

20,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

ก.ย.

อุดหนุนกลุมแมบา นเกษตรกร
สํานักตาเสือรวมออมทรัพยหมู 2

ส.ค.

2.

ก.ค.

สํานักปลัด

มิ.ย.

20,000 บาท หมู 4

พ.ค.

สนับสนุนเงินทุนการสงเสริม
อาชีพการทําขนม

พ.ศ. 2557
เม.ย

อุดหนุนกลุมแมบา นเกษตรกร
มุสลิมบานคลองบางบอตาม
โครงการสงเสริมอาชีพการทําขนม

พ.ศ.
2556
มี.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ก.พ.

1.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 57
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาสังคมและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1.

ศูนยเด็กเล็กนาอยู
หนูๆปลอดภัย

ศูนยเด็กเล็กนาอยูห นูๆปลอดภัย
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทั้ง
สองศูนย

30,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอี่ยม

สวน
การศึกษาฯ

2.

บัณฑิตนอย

การจัดการประกาศการจบ
การศึกษาของเด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต. ทั้งสองศูนย

30,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอี่ยม

สวน
การศึกษาฯ

3.

วันแมแหงชาติ

จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ

35,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอี่ยม
ร.ร.ในพื้นที่

สวน
การศึกษาฯ

4

วันเด็กแหงชาติ

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

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

สวน
การศึกษาฯ

5.

จัดหาอาหาร
กลางวัน

จางเหมาบริการอาหารกลางวัน

6.

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

สนับสนุนอาหารกลางวัน

1,036,000 บาท ร.ร.บานพลงตาเอี่ยม

สวน
การศึกษาฯ

7.

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

สนับสนุนอาหารกลางวัน

596,000 บาท ร.ร.บานคลองบางบอ

สวน
การศึกษาฯ

8.

จัดหาอาหารเสริม
(นม)
อุดหนุนอาหาร
เสริม(นม)
อุดหนุนอาหาร
เสริม(นม)

จัดหาอาหารเสริม(นม)

274,400 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอี่ยม 2แหง สวน
การศึกษาฯ
สวน
471,380 บาท ร.ร.บานพลงตาเอี่ยม
การศึกษาฯ
สวน
271,180 บาท ร.ร.บานคลองบางบอ
การศึกษาฯ

9.
10.

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

784,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอี่ยม 2แหง สวน
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 57
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3.2 แนวทาง สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน

1.

บรรพชาสามเณรภาคฤดู งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
รอน

20,000 บาท วัดคลองบางบอ

สํานักปลัด

2.

ภูมิปญญาชาวบาน
(ดนตรีไทย)

อุดหนุนโรงเรียนบานพลงตาเอี่ยมตาม
โครงการสงเสริมดนตรีไทย

50,000 บาท โรงเรียนบาน
พลงตาเอี่ยม

สวนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

3.

หนังสือสื่อสรางสรรค
กาวทันอาเซียน

อุดหนุนโรงเรียนบานพลงตาเอี่ยมตาม
โครงการหนังสือสื่อสรางสรรคฯ

50,000 บาท โรงเรียน.พลงตา
เอี่ยม

สวนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

4.

หองเรียนวิทยาศาสตรสู
ความเปนเลิศ

อุดหนุนโรงเรียนบานพลงตาเอี่ยมโครงการ
หองเรียนวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ

50,000 บาท โรงเรียน.บาน
พลงตาเอี่ยม

สวนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

5.

อนุรักษและสืบสาน รํา
ไทย

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองบางบอตาม
โครงการอนุรักษและสืบสาน รําไทย

30,000 บาท โรงเรียนบาน
คลองบางบอ

สวนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

6.

ปรับปรุงและพัฒนาศูนย อุดหนุนโรงเรียนบานคลองบางบอตาม
การเรียนรูในชุมชน
โครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยการเรียนรู
ในชุมชน

45,000 บาท โรงเรียนบาน
คลองบางบอ

สวนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

7.

ปลูกพืชไรดิน

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองบางบอตาม
โครงการปลูกพืชไรดิน

28,000บาท โรงเรียนบาน
คลองบางบอ

สวนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

8.

กีฬาสรางเด็กไทยให
สามัคคีมีน้ําใจ

เพื่อใหเด็กรูจักใหอภัย มีน้ําใจนักกีฬา เพิ่ม
มากขึ้น

20,000 บาท ศพด.อบต.

สวนการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2557
เม.ย

พ.ศ.
2556
มี.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 57
3.2 แนวทาง สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน (ตอ)

9.

ปลูกผักสมุนไพรภูมิ
ปญญาไทยทองถิ่น

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทานอยางเพียงพอสงเสริมการ
ทํางานรวมกัน

10,000 บาท ศพด.อบต.

สวนการศึกษาฯ

10.

การละเลนเด็กไทยและ
ดนตรีไทย

เพื่อเปนการสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย

10,000 บาท ศพด.อบต.

สวนการศึกษาฯ

11.

เด็กนอยเรียนรูสูโลก
กวาง

เพื่อใหเด็ก ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มี
กิจกรรมนอกหองเรียนเพิ่มทักษะการ
เรียนรูเพิ่มมากขึ้น

50,000 บาท ศพด.อบต.

สวนการศึกษาฯ

12.

คาราวานเสริมสรางเด็ก

เพื่อใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มี
กิจกรรมนอกหองเรียนเพิ่มทักษะการ
เรียนรูเพิ่มมากขึ้น

10,000 บาท ศพด.อบต.

สวนการศึกษาฯ

13.

ภาษาพานองทอง
อาเซียน

ฝกทักษะดานภาษาแกเด็กเล็กใน ศพด.เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

20,000บาท ศพด.อบต.

สวนการศึกษาฯ

14.

แกไขปญหาสังคม

จางนักศึกษา นักเรียน ทํางานในชวงปด
ภาคเรียนและวันหยุดเพือ่ สรางรายได ลด
รายจายใชเวลาวางใหเปนประโยชน

15,000 บาท นักเรียน
สํานักปลัด
นักศึกษาในพื้นที่

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2557
เม.ย

พ.ศ.
2556
มี.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

14

200,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

1.

การจัดกิจกรรมรัฐพิธี

การจัดกิจกรรมรัฐพิธี
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี วันสําคัญทางศาสนา

2.

อุดหนุน อ.วังจันทร
โครงการ63ลานใจฯ

อุดหนุนอําเภอวังจันทรในการจัดงานรัฐพิธี

10,000 บาท อําเภอวังจันทร

3.

พิธีทางศาสนาและ
ประเพณีตาง

- การจัดงานประเพณีวันสงกรานตและวัน
ผูสูงอายุ
- การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง-แขง
เรือ
-วันฮารียรายอ
-วันเขาพรรษา

200,000 บาท วัดพลงตาเอี่ยม

สํานักปลัด

ปกครองอําเภอ
วังจันทร
สํานักปลัด

มัสยิดนูรุลฮุนดา

4.

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีทองถิ่น อ.วัง
จันทร

อุดหนุนอําเภอวังจันทรในการจัดโครงการ
งานประเพณีทองถิ่น

50,000 บาท อําเภอวังจันทร

สํานักปลัด

5.

วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม จ.ระยอง ตาม
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

10,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

6.

วัฒนธรรมงานสุนทรภู

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจ.ระยองตาม
โครงการวัฒนธรรมงานสุนทรภู

3,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

7.

วันอนุรักษมรดกไทย

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจ.ระยอง ตาม
โครงการวันอนุรักษมรดกไทย

3,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

8.

สงเสริมเอกลักษณ
ภาษาไทยภาษาถิ่น

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจ.ระยอง ตาม
โครงการสงเสริมเอกลักษณภาษาไทยภาษา
ถิ่น

5,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

พ.ศ. 2557
ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

แผนการดําเนินงาน 57
3.3 แนวทาง สงเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธีศาสนา การอนุรักษจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หนวย
พ.ศ.
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ
2556

แผนการดําเนินงาน 57

16

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมครอบครัวเขมแข็งเพื่อชีวิตอยูดีมีสุข

20,000 บาท หมู 1-7

สํานักปลัด

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

1.

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส(งบประมาณสมทบ)

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 3
ราย รายละ 500 บาท/เดือน/12 เดือน

18,000 บาท หมู 1 -7

สํานักปลัด

2.

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส(งบประมาณถายโอน)

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน
7 ราย รายละ 500 บาท/เดือน/12
เดือน

42,000 บาท หมู 1 -7

สํานักปลัด

3.

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลพลงตาเอี่ยม

อุดหนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลพลงตาเอี่ยม

45,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

4.

ผูสูงวัยคือหลักชัยของ
ครอบครัว

เพื่อสงเสริมความรักความอบอุนของ
สถาบันครอบครัวและสงเสริมพัฒนาผูสูง
วัย

50,000บาท หมู 1 -7

สํานักปลัด

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

พ.ศ.
2556
ต.ค.

ลําดับ
ที่

4. 2 แนวทางสงเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)

ก.ย.

ฝกอบรมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ ผูพกิ าร
ผูดอยโอกาส

ก.ย.

ภูมิปญญาทองถิ่น ถัก
ทอใจใหลูกหลาน

ส.ค.

3.

ส.ค.

สํานักปลัด

ก.ค.

20,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม

ก.ค.

จัดกิจกรรมวันสตรีสากล สตรีไทยหัวใจ
แกรงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสตรี

พ.ศ. 2557
มิ.ย.

พลังสตรี พลังพัฒนา
ทองถิ่นสตรีไทยหัวใจ
แกรง

พ.ค.

2.

เม.ย

สํานักปลัด

มี.ค.

20,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม

ก.พ.

สายใยรักครอบครัวสัมพันธ พัฒนาเด็ก
สตรี และครอบครัว

ม.ค.

สายใยรักครอบครัว
สัมพันธรวมสรางสรรค
ความอบอุน

ธ.ค.

1.

พ.ศ. 2557
ธ.ค.

พ.ศ.
2556
พ.ย.

หนวย
ดําเนินการ

พ.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ต.ค.

ลําดับ
ที่

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

แผนการดําเนินงาน 57
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2.

สงเสริมใหบุคลากรใน
การเพิ่มศักยภาพดาน
การฝกอบรมหลักสูตร
ตางๆ

สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร
ตามสายงาน

100,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

ทุกสวนราชการ

3.

พัฒนาระบบแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพยสิน

จัดทําแผนที่ภาษีและทรัพยสิน

96,000 บาท หมูที่ 1-7

สวนการคลัง

4.

จายภาษีตรงเวลา เพือ่
พัฒนาทองถิ่น

เพื่อการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นๆ เพิม่ ขึ้น

25,000 บาท หมูที่ 1 – 7

สวนการคลัง

5.

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

เพื่อการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่นๆ เพิม่ ขึ้น

5,000 บาท หมูที่ 1 – 7

สวนการคลัง

6.

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกและ
การประชาสัมพันธองคกร

10,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม,

สํานักปลัด

7.

อบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง

เพื่อใหคณะกรรมการฯไดมีความรูในการ
จัดซื้อจัดจางของ อบต.ที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน

10,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สวนการคลัง

ก.ย.

สํานักปลัด

ส.ค.

100,000 บาท ศึกษาดูงานใน
ประเทศไทย

ก.ค.

ฝกอบรม สัมนา ผูบริหาร,สมาชิกสภา
อบต. ,ผูนําชุมชน,พนักงานสวนตําบลและ
ประชาคมตําบล

มิ.ย.

ฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูบริหาร,
สมาชิกสภา,ผูนําทองถิ่น
,และบุคลากร

พ.ศ. 2557
พ.ค.

1.

พ.ศ.
2556

เม.ย

หนวย
ดําเนินการ

มี.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

พ.ย.

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
5.1 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แผนการดําเนินงาน 57

8.

จัดหาวัสดุอปุ กรณ
ครุภัณฑในการ
ปฏิบัติงาน

จัดหาวัสดุอปุ กรณครุภัณฑในการ
ปฏิบัติงาน
-เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา
33,000บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
-เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี จํานวน 2
เครื่อง
-คาปอมยาม ขนาด 1.50*1.50*2.40
เมตร จํานวน 1 ตู
-เครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 5 เครื่อง
-ตูเก็บเอกสาร 2 บาน ชนิดมือจับจํานวน
2 ใบ
-คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
จํานวน1 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟ ไมนอยกวา 75 VA
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องตัดสติ๊กเกอร จํานวน 1 เครื่อง

134,700บาท

อบต.พลงตา
เอี่ยม,

ทุกสวนราชการ

36,000 บาท
50,000บาท
88,000บาท
12,000บาท
18,000บาท
1,700บาท
50,000บาท

9.

ปรับปรุงผังเมืองรวม
และการวางผังชุมชน

ปรับปรุงผังเมืองรวม และการวางผังชุมชน
การพัฒนาบุคลากรของ อปท. ใหมีความรู
การจัดทําผังเมืองงานพัฒนาสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนใหเปนไปตามมาตรฐานการผัง
เมือง

10,000 บาท หมูที่1 – 7

สํานักปลัด

10.

ปฏิบัติธรรมนําความสุข

การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
บุคลากรของ อบต.

20,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

11.

Good morning อบต.
เปดหองเรียนอาเซียน
ศึกษา

ฝกอบรมการใชภาษาตางประเทศและ
ประเทศเพื่อนบานใหกับผูบริหาร ส.อบตง
ผูนํา บุคลากร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป

100,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2557
เม.ย

พ.ศ.
2556
มี.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

18

แผนการดําเนินงาน 57
5.2 แนวทาง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

1.

ศูนยพระมหาชนกฯ

เพื่อสรางสํานึกรวมกันในการธํารงไวซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย

2.

พลงตาเอี่ยมกาวไกลสุข
ใจประชายึดธรรมาภิ
บาล

จัดทําสรุปผลการดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน

3.

อบต.พบประชาชน 56

4.

5.

30,000 บาท หมู 1 -7

สํานักปลัด

100,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

การจัดประชุมประชาคมระดับหมูบา นและ
ตําบล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และแผนพัฒนาตําบล

20,000 บาท หมู 1 -7

สํานักปลัด

ชุมชนเขมแข็งทองถิ่น
โปรงใสประชาคมรวมใจ

การจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูก ารจัดซื้อจัด
จาง สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

20,000. บาท หมูที่ 1 – 7

สํานักปลัด

บําบัดทุกขบาํ รุงสุขแบบ
ABC

เพื่อแกไขปญหาความยากจนและพัฒนา
ความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่

30,000 บาท หมูที่ 1 – 7

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2557
เม.ย

พ.ศ.
2556
มี.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่
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แผนการดําเนินงาน 57
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1.

พัฒนาศักยภาพ อปพร.

จัดอบรมใหความรู การออกตรวจเวรยาม
การปฏิบัติงานชวยเหลือบรรเทาสาธารณ
ภัย

2.

พลังทองถิ่นสามัคคีคืน
คนดีสูสังคม

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด

50,000 บาท ศูนยปฏิบัติการ สํานักปลัด
ตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด ต.
พลงตาเอี่ยม

3.

ปฎิบัติตามกฎลด
อุบัติเหตุ

จัดอบรมการมีวินัยจราจรเพื่อปองกันและ
ลดอุบัติเหตุ ตามโครงการเมาไมขับ

20,000 บาท หมู 1 – 7

สํานักปลัด

4.

ปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ

ฝกอบรมตํารวจอาสา

20,000 บาท สภ.วังจันทร

สภ.วังจันทร

5.

อุดหนุนศตส.จังหวัด
ระยอง

ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริย /เสริมสรางความ
สมานฉันท ในชุมชน

50,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

6.

ทองถิ่นอุนใจชวยเหลือ
ฉับไว

สงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉกุ เฉิน

20,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

200,000 บาท ศูนย อปพร.
อบต.

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

พ.ศ. 2557
ก.พ.

พ.ศ.
2556
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

5.3 แนวทาง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
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1.

อุนไอรักออมอกแมสูลูก
เพื่อสายใยรักแหง
ครอบครัว

จัดโครงการเพื่อสงเสริมการเลี้ยงดูบุตรดวย
นมมารดา

30,000บาท หมู 1- 7

สํานักปลัด

2.

ยับยั้งชั่งใจหางไกลเอดส

การฝกอบรมการประชาสัมพันธรณรงค
ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส

10,000 บาท หมู 1- 7

สํานักปลัด

3.

สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณะสุขมูลฐาน

อุดหนุน ศสมช. หมูที่ 1 – 7 ตามโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาสาธารณะสุขมูลฐาน

70,000 บาท หมู 1- 7

สํานักปลัด

4.

อุดหนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ

สมทบงบประมาณรอยละ 30 ในการ
บริหารกองทุน

70,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

5.

ทองถิ่นปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาและโรค
ไขเลือดออก

เพื่อปองกันการระบาดของโรคไขเลือดออก
และโรคพิษสุนัขบา

50,000 บาท หมู 1- 7

สํานักปลัด

6.

เพื่อการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานและ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพฯอุดหนุนรพ.สต. โรคความดันโลหิตสูง
บานพลงตาเอี่ยม

50,000 บาท รพ.สต.บานพลง
ตาเอี่ยม

สํานักปลัด

7.

ตรวจคัดกรองความเสี่ยง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและ
โรคเรื้อรังฯอุดหนุนรพ. ลดอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้น
สต.บานพลงตาเอีย่ ม

50,000 บาท รพ.สต.บานพลง
ตาเอี่ยม

สํานักปลัด

8.

พลงตาเอี่ยมเสริมสราง
สุขภาพดีสีขาว

20,000บาท หมู 1- 7

สํานักปลัด

เพื่อใหประชาชนมีความรูในการดูแล
สุขภาพตนเองไดอยางถูกตอง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2557
ม.ค.

พ.ศ.
2556
ธ.ค.

หนวย
ดําเนินการ

พ.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ต.ค.

แผนการดําเนินงาน 57
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
(บาท)
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ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ส.ค.

100,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

ส.ค.

จัดกีฬาทองถิ่นสัมพันธ

ก.ค.

กีฬาทองถิ่นสัมพันธ

ก.ค.

1.

พ.ศ. 2557
ก.พ.

พ.ศ.
2556
ม.ค.

หนวย
ดําเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

แผนการดําเนินงาน 57
6.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม

สํานักปลัด

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.

ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษพื้นที่สีเขียว

2.

3.

จางเหมาบริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย ตาม
โครงการครัวเรือนนาอยู
จัดการขยะเพื่อลด
มลภาวะสิ่งแวดลอม

จัดหาเพาะชํากลาไมตลอดจนการดูแล
รักษาตนกลาในโครงการ

20,000 บาท พื้นที่ในตําบล

สํานักปลัด

การสงเสริมปรับปรุงแกไขหรือฟนฟู
สงเสริมปรับปรุงแกไข
อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ลดภาวะโลกรอน

20,000บาท พื้นที่ในตําบล

สํานักปลัด

เพื่อการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ
ประชาชนมีสวนรวมในการรักษา
สิ่งแวดลอมของชุมชน

600,000บาท พื้นที่ในตําบล

สํานักปลัด

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

พ.ศ. 2557
ธ.ค.

พ.ศ.
2556
พ.ย.

หนวย
ดําเนินการ

ต.ค.

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

