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ส่วนที่ 1 บทนํา
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 นอกจากกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังกําหนดให้มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยแผนการดําเนินงาน หมายความว่า แผนการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น
แผนการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํ า บลพลงตาเอี่ ย ม ประจํ า ปี ง บประมาณ
2555 เป็นเอกสารที่ระบุ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดําเนินการในพื้นที่
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพลงตาเอี่ ย ม ซึ่ ง ทํ า ให้ แ นวทางในการดํ า เนิ น งาน ในปี ง บประมาณ
2555 ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น มีการประสาน
และ บูระณาการ การทํางานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่และการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ในแผนการดําเนินงาน จะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกและสามารถตรวจสอบการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
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วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทีด่ ําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย่ ม ประจําปีงบประมาณ 2555
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชือ่ มโยงและสอดคล้องกันของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผน
พัฒนาสามปี และแผนการดําเนินงาน
3. เพื่อให้มแี นวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม กําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย่ ม
รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย่ ม
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ทีต่ อ้ งการ
ดําเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย่ ม
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย่ ม
จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย่ มและหน่วยงานต่างๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย่ ม นํา
ร่างแผนการดําเนินงาน เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม
4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย่ ม พิจารณาร่างแผนการ
ดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
5. เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ดําเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน

3

แผนการดําเนินงาน 55

ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1. เป็นเครือ่ งมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม เพือ่ ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล
3. เป็นการแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
งบประมาณ ระยะเวลาทีช่ ัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริงในพื้นที่
4. มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานอื่น และการจําแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานทําให้การ
ติดตามประเมินผลเมือ่ สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
5. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพลงตาเอีย่ ม ทําให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
1.1 แนวทาง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
บํารุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน ตําบล
สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายน้ํา
รางระบายน้ํา
1.2 แนวทาง พัฒนาปรับปรุงบํารุงรักษาซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภค-บริโภค
1.3 แนวทาง พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษา
ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปการ อาคาร
สถานที่

รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2554

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

33.33

1

100

33.33

1

3

33.33

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

1

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

550,000

50,000

100,000

400,000

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

100

33.33

33.33

33.33

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
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ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

หน่วยดําเนินการ
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รวม

รวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม
3.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน
3.3 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี
ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และอาชีพ
2.1 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งจําหน่าย
สินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน และ
สินค้าแปรรูป
2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในตําบล

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
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30.76
30.76

8
8

100

38.46

10

26

100

66.66

4

6

33.33

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

2

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

7.55
7.74

245,000
251,000

100

84.69

2,745,360

3,241,360

100

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ส่วนการศึกษา

สํานักปลัด

64.78

460,000

710,000

สํานักปลัด

หน่วยดําเนินการ

35.22

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

250,000

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

5

รวม

6.2 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา

รวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข

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

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
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32

8

7

1

100

14.29

85.71

20

5

6

48

12

100

100

10

25

30
70

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

3
7

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

36.95

150,000

100

63.05

256,000

406,000

100

66.50

12.60

20.90

100

3.43
96.57

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

4,526,300

3,010,000

570,000

946,300

2,038,500

70,000
1,968,500

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

สํานักปลัด

สํานักปลัด
รพ.สต.พอ.

ทุกส่วนราชการ

สํานักปลัด
สํานักปลัด

หน่วยดําเนินการ

6

รวม

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7.1 แนวทางสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
7.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
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100

40

2

5

60

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

3

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

100,000

40,000

40,000

จํานวนงบประมาณ

100

50

50

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หน่วยดําเนินการ
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ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคลองจํา
กา-โรงเรียนบ้านคลอง
บางบ่อ หมู่ 4

ระยะทางยาว 480 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 ม. มีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
2,880 ตร.ม.
400,000 บาท หมู่ 4 บ้านคลอง ส่วนโยธา
บางบ่อ

1.

บูรณะซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน

100,000 บาท หมู่ 1 – 7

ส่วนโยธา

1.2 แนวทาง ปรับปรุง บํารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและเพือ่ การอุปโภค-บริโภค
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ

1.

พ.ศ.
2554

มี.ค.
มี.ค.

ก.พ.
ก.พ.

ม.ค.
ม.ค.

ธ.ค.
ธ.ค.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทาง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บํารุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้านตําบล สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.
2554
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค.
ต.ค.

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

เม.ย
เม.ย

พ.ย.
พ.ย.

พ.ค.
พ.ค.

องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

มิ.ย.
มิ.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ก.ค.
ก.ค.

8

ส.ค.
ส.ค.

แผนการดําเนินงาน 55

ก.ย.
ก.ย.

บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้
องค์ราชัน

บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้
50,000 บาท หมู่ 1 – 7
ส่วนโยธา

สํานักปลัด
สํานักปลัด

200,000 บาท ตลาดผลไม้หมู่
3
50,000 บาท จ.ระยอง

การจัดงานเทศกาลถนนผลไม้ พลงตาเอีย่ มวังจันทร์

การจัดงานเทศกาลถนนผลไม้และของดี
จ.ระยอง

งานเทศกาลถนนผลไม้
พลงตาเอีย่ ม-วังจันทร์

อุดหนุนปกครอง อ.วัง
จันทร์ ตามโครงการ
งานประเพณีท้องถิ่น

1.

2.

2.1 แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้าแปรรูป
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอาชีพ

1.

พ.ศ.
2554

มี.ค.
มี.ค.

ก.พ.
ก.พ.

ม.ค.
ม.ค.

ธ.ค.
ธ.ค.

พ.ศ.
2554
ต.ค.
ต.ค.

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

เม.ย
เม.ย

พ.ย.
พ.ย.

พ.ค.
พ.ค.

หน่วย
ดําเนินการ
มิ.ย.
มิ.ย.

1.3 แนวทาง การพัฒนา ปรับปรุงบํารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปการอาคาร สถานที่
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ก.ค.
ก.ค.

9

ส.ค.
ส.ค.

แผนการดําเนินงาน 55

ก.ย.
ก.ย.

อุดหนุนกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรมุสลิมบ้าน
คลองบางบ่อตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพ
การทําขนม

อุดหนุนกลุ่มแปรรูป
สนับสนุนเงินทุนการส่งเสริมอาชีพแปรรูป
สินค้าเกษตรและประมง สินค้าเกษตรและประมงบ้านหนองเขิน
พื้นบ้านหนองเขินตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพ
แปรรูปสินค้าเกษตรและ
ประมง

3.

4.

สนับสนุนเงินทุนการส่งเสริมอาชีพการทํา
ขนม

ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
แหล่งข้อมูลด้านการเกษตรของตําบล

ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

2.

เงินกู้ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่ม ละ
30,000 บาท

เศรษฐกิจชุมชน

1.

สถานที่
ดําเนินการ

20,000 บาท หมู่ 5

20,000 บาท หมู่ 4

20,000 บาท หมู่ 1 –7

400,000 บาท หมู่ 1 –7

งบประมาณ
(บาท)

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2554
ต.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2555
เม.ย

ลําดับ
ที่
พ.ค.

2.2 แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในตําบล

มิ.ย.

แผนการดําเนินงาน 55
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

588,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอีย่ ม 2แห่ง ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ

665,660 บาท ร.ร.บ้านพลงตาเอี่ยม
330,200 บาท ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ

274,440 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอีย่ ม 2แห่ง ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
465,920 บาท ร.ร.บ้านพลงตาเอี่ยม
การศึกษาฯ
ส่วน
231,140 บาท ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ
การศึกษาฯ

จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน

สนับสนุนอาหารกลางวัน

สนับสนุนอาหารกลางวัน

จัดหาอาหารเสริม(นม)

จัดหารอาหาร
กลางวัน

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

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

5.

6.

7.

8.

10.

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

ส่วน
การศึกษาฯ

60,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอีย่ ม
ร.ร.ในพื้นที่

จัดกิกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

4

9.

ส่วน
การศึกษาฯ

30,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอีย่ ม
ร.ร.ในพื้นที่

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

3.

ส่วน
การศึกษาฯ

30,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอีย่ ม

หน่วย
ดําเนินการ

การจัดการประกาศการจบ
การศึกษาของเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. ทัง้ สองศูนย์

บัณฑิตน้อย

2.

สถานที่
ดําเนินการ
ส่วน
การศึกษาฯ

งบประมาณ
(บาท)
100,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอีย่ ม

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
หนูๆปลอดภัย

1.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยูห่ นูๆปลอดภัย
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทัง้
สองศูนย์

โครงการ/กิจกรรม

ลําดับ
ที่
ธ.ค.
ม.ค.

พ.ย.

ต.ค.

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555
เม.ย
พ.ค.

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาสังคมและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

มิ.ย.
ก.ค.

แผนการดําเนินงาน 55
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ก.ย.

ส.ค.

ก.พ.
มี.ค.

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)
ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)
ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)
ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

30,000 บาท โรงเรียน.พลงตา
เอี่ยม
30,000 บาท โรงเรียนบ้าน
คลองบางบ่อ
45,000 บาท โรงเรียนบ้าน
คลองบางบ่อ

สํานักปลัด
20,000 บาท นักเรียน
นักศึกษาในพื้นที่
สํานักปลัด

30,000 บาท โรงเรียน.พลงตา
เอี่ยม

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมตาม
โครงการปลูกพืชไร้ดิน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อตาม
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน รําไทย

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ในชุมชน

จ้างนักศึกษา นักเรียน ทํางานในช่วงปิด
ภาคเรียนและวันหยุดเพือ่ สร้างรายได้ ลด
รายจ่ายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การฝึกอบรมแม่ไม้มวยไทยศิลปะป้องกัน
ตัวให้แก่เด็กและยาวชน

ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บ
เสื้อผ้า

ปลูกพืชไร้ดิน

อนุรักษ์และสืบสาน รํา
ไทย

ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ในชุมชน

แก้ไขปัญหาสังคม

มวยไทยศิลปะป้องกัน
ตัวเพือ่ เยาวชนคน
ท้องถิ่น

3.

4.

5.

6.

7.

8.

20,000 บาท เยาวชนในพื้นที่

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

50,000 บาท โรงเรียนบ้าน
พลงตาเอีย่ ม

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมตาม
โครงการส่งเสริมดนตรีไทย

สํานักปลัด

20,000 บาท วัดคลองบางบ่อ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
(ดนตรีไทย)

บรรพชาสามเณรภาคฤดู งานบรรพชาสาเณรภาคฤดูร้อน
ร้อน

หน่วย
ดําเนินการ

2.

1.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ.
2554
ต.ค.

งบประมาณ
(บาท)
พ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ. 2555
เม.ย

โครงการ/กิจกรรม
พ.ค.

ลําดับ
ที่
มิ.ย.

แผนการดําเนินงาน 55
3.2 แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

การจัดกิจกรรมรัฐพิธี

อุดหนุนโครงการัฐพิธี อ.วัง
จันทร์

- งานประเพณีวนั
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
- งานประเพณีวนั ลอย
กระทง

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีท้องถิ่น อ.วัง
จันทร์

วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน

วัฒนธรรมงานสุนทรภู่

วันอนุรกั ษ์มรดกไทย

อบรม ศาสนะพิธกี รเด็ก

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจ.ระยอง ตาม
โครงการอบรม ศาสนะพิธกี รเด็ก

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจ.ระยอง ตาม
โครงการวันอนุรกั ษ์มรดกไทย

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจ.ระยองตาม
โครงการวัฒนธรรมงานสุนทรภู่

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม จ.ระยอง ตาม
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

อุดหนุนอําเภอวังจันทร์ในการจัดโครงการงาน
ประเพณีท้องถิ่น

- การจัดงานประเพณีวนสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ
- การจัดงานประเพณีวนั ลอยกระทง-แข่งเรือ

อุดหนุนอําเภอวังจันทร์ในการจัดงานรัฐพิธี

การจัดกิจกรรมรัฐพิธี
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา งานพระราชพิธี งาน
รัฐพิธี วันสําคัญทางศาสนา

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ปกครองอําเภอ
วังจันทร์

5,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม สํานักปลัด

3,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม สํานักปลัด

3,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม สํานักปลัด

10,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม สํานักปลัด

50,000 บาท อําเภอวังจันทร์

200,000 บาท วัดพลงตาเอี่ยม

10,000 บาท อําเภอวังจันทร์

150,000 บาท ตําบลพลงตาเอี่ยม สํานักปลัด

พ.ค.

เม.ย

พ.ย.

ต.ค.

พ.ศ. 2555
มิ.ย.

แผนการดําเนินงาน 55
3.3 แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธีศาสนา การอนุรกั ษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.
ที่
กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
ดําเนินการ
2554
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

สายใยรักครอบครัว
สัมพันธ์

สตรีไทยหัวใจแกร่ง

ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ถักทอ
ใจให้ลูกหลาน

1.

2.

3.

ฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้สงู อายุ ผู้พกิ าร
ผู้ด้อยโอกาส

จัดกิจกรรมวันนสตรีสากล สตรีไทยหัวใจ
แกร่งเพื่อเสริมสร้าง

สายใยรักครอบครัวสัมพันธ์ พัฒนาเด็ก
สตรี และครอบครัว

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ

20,000 บาท หมู่ 1-7

30,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

20,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

งบประมาณ
(บาท)

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2554
ต.ค.

โครงการ/กิจกรรม
พ.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2555
เม.ย

4.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานครอบครัว

พ.ค.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมครอบครัวเข้มแข็งเพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข

มิ.ย.

แผนการดําเนินงาน 55
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
(งบประมาณสมทบ)

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
(งบประมาณถ่ายโอน)

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ
(งบประมาณสมทบ)

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ
(งบประมาณถ่ายโอน)

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่วย
เอดส์(งบประมาณสมทบ)

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่วย
เอดส์(งบประมาณถ่ายโอน)

เงินสมทบกองทุนสวัสดีการ
ชุมชนตําบลพลงตาเอีย่ ม

ลําดับ
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

อุดหนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดีการ
ชุมชนตําบลพลงตาเอีย่ ม

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์
จํานวน 7 ราย รายละ 500 บาท/
เดือน/12 เดือน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์
จํานวน 3 ราย รายละ 500 บาท/
เดือน/12 เดือน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ จํานวน
10 ราย รายละ 500 บาท/
เดือน/12 เดือน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ จํานวน
19 ราย รายละ 500 บาท/
เดือน/12 เดือน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ จํานวน
229 ราย รายละ 500 บาท/
เดือน/12 เดือน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ จํานวน
54 ราย รายละ 500 บาท/
เดือน/12 เดือน
หมู่ 1 -7

36,500 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

42,000 บาท หมู่ 1 -7

18,000 บาท หมู่ 1 -7

60,000 บาท หมู่ 1 –7

114,000 บาท หมู่ 1 –7

1,374,000 บาท

324,000 บาท หมู่ 1 -7

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

พ.ศ.
2554
ต.ค.

หน่วย
ดําเนินการ
พ.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2555
เม.ย

งบประมาณ
(บาท)
พ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
มิ.ย.

แผนการดําเนินงาน 55
4. 2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร,
สมาชิกสภา,ผู้นําท้องถิ่น
,และบุคลากร

ส่งเสริมให้บุคลากรใน
การเพิ่มศักยภาพด้าน
การฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ

จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

พัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

จ่ายภาษีตรงเวลา เพือ่
พัฒนาท้องถิ่น

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้
ได้รับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น

ลําดับ
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท

เพื่อการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ เพิม่ ขึ้น

เพื่อการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ เพิม่ ขึ้น

จัดทําแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ปี 2555

ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ตาสายงาน

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

150,000 บาท สถาบันการ
ศึกษาของรัฐ

5,000 บาท หมู่ที่ 1 – 7

25,000 บาท หมู่ที่ 1 – 7

50,000 บาท หมู่ที่ 1-7

26,300 บาท หมู่ที่ 1 – 7

100,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

150,000 บาท ศึกษาดูงานใน
ประเทศไทย

ทุกส่วนราชการ

ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง

สํานักปลัด

ทุกส่วนราชการ

สํานักปลัด

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2554
ต.ค.

สถานที่
ดําเนินการ
พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2555
เม.ย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
พ.ค.

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
5.1 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

มิ.ย.

แผนการดําเนินงาน 55

16

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

20,000 บาท หมู่ที่1 – 7

ปรับปรุงผังเมืองรวม และการวังผังชุมชน
การพัฒนาบุคลากรของ อปท. ให้มีความรูก้ าร
จัดทําผังเมืองงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ให้เป็นไปตามาตรฐานการผังเมือง

การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรของ อบต.

ปรับปรุงผังเมืองรวม และ
การวังผังชุมชน

ปฏิบัติธรรมนําความสุข

11.

12.

13.

80,000 บาท อปท.ใน อ.วัง
จันทร์

ศูนย์ประสานงานและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างของ อปท.ในอําเภอวังจันทร์

อุดหนุนศูนย์ประสานงาน
และศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารฯ
ของ อปท. ใน อ.วังจันทร์

10.

20,000 บาท อบต.พลงตาเอี่ยม

300,000 บาท อบต.พลงตาเอี่ยม, ทุกส่วนราชการ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
-คอมพิวเตอร์
-โต๊ะทํางานพร้อม เก้าอี้
-ตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร
-กล้องดิจิตอล
-เครื่องสํารองไฟ -ฯลฯ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ในการปฏิบัติงาน

9.

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

20,000 บาท อบต.พลงตาเอี่ยม, สํานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

8.

ต.ค.

พ.ศ.
2554
พ.ย.

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2555
เม.ย

สถานที่
ดําเนินการ
พ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ลําดับ
ที่
มิ.ย.

แผนการดําเนินงาน 55
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

การประเมิลผลการ
ปฏิบัติราชการ

อบต.พบประชาชน 55

ส่งเสริมประชาธิปไตยใน การจัดฝึกอบรมเพือ่ การส่งเสริม
วิถีชุมชน
ประชาธิปไตย

การเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

2.

3.

4.

5.

จัดให้มกี ารเลือกตัง้ ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บา้ นและ
ตําบล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และแผนพัฒนาตําบล

เพื่อให้ประชานมีความพึงพอใจในการ
บริการและการบริหารงานของ อบต.

จัดทําสรุปผลการดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงาน

พลงตาเอีย่ มก้าวไกลสุข
ใจประชายึดธรรมาภิ
บาล

1.

400,000 บาท หมู่ที่ 1 – 7

20,000. บาท หมู่ที่ 1 – 7

20,000 บาท หมู่ 1 -7

30,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

100,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.
2554
ต.ค.

สถานที่
ดําเนินการ
พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2555
เม.ย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ลําดับ
ที่
พ.ค.

5.2 แนวทาง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

มิ.ย.

แผนการดําเนินงาน 55
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ฝึกอบรมให้ความรูว้ ินัยจราจร

ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ /เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ ในชุมชน

จัดหารถยนต์ จํานวน 1 คัน

จัดหารถยนต์ บรรทุกน้ําดับเพลิงจํานวน 1
คัน

อุดหนุน ศตส.จ.ระยองเพื่อการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

อุดหนุนlสถานีภูธร
ตํารวจวังจันทร์

ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

จัดหารถยนต์เพือ่ การ
ออกตรวจ ของศูนย์ อป
พร.

จัดหารถยนต์บรรทุกน้าํ
ดับเพลิง

อุดหนุนศตส.จังหวัด
ระยอง

4.

5.

6.

7.

8.

60,000 บาท

2,000,000
บาท

ศตส.จังหวัด
ระยอง

อบต.พลงตา
เอี่ยม

600,000 บาท ศูนย์ อปพร

60,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

20,000 บาท สภ.วังจันทร์

20,000 บาท หมู่ 1 – 7

จัดอบรมการมีวินัยจราจรเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ ตามโครงการเมาไม่ขับ

ปฎิบัติตามกฎลด
อุบัติเหตุ

3.

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สภ.วังจันทร์

สํานักปลัด

50,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการ สํานักปลัด
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด ต.
พลงตาเอีย่ ม

สํานักปลัด

รณรงค์ป้องกันและแก้ไข การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ปัญหายาเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

200,000 บาท ศูนย์ อปพร.
อบต.

2.

จัดอบรมให้ความรู้ การออกตรวจเวรยาม
การปฏิบัติงานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณ
ภัย

พัฒนาศักยภาพ อปพร.

1.

พ.ศ.
2554
ต.ค.

หน่วย
ดําเนินการ
พ.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2555
เม.ย

งบประมาณ
(บาท)
พ.ค.

5.3 แนวทาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
มิ.ย.

แผนการดําเนินงาน 55
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

70,000 บาท หมู่ 1- 7

อุดหนุน ศสมช. หมู่ที่ 1 – 7 ตามโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาสาธารณะสุขมูลฐาน

สมทบงบประมาณร้อยละ 30 ในการ
บริหารกองทุน

อุดหนุนสถานีอนามัยตําบลพลงตาเอี่ยม
ในโครงการ จิตอาสาพัฒนาผู้สูงวัยใส่ใจ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังผู้ปว่ ยโรค
เรื้อรัง

อุดหนุนสถานีอนามัยตําบลพลงตาเอี่ยม
ในโครงการอสม.ร่วมใจแก้ไขภัยสุขภาพ
ชุมชน

สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณะสุขมูลฐาน

อุดหนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ

จิตอาสาพัฒนาผู้สูงวัยฯ
ใส่ใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

คาราวานสุขภาพ
เคลื่อนที่โดยภาคี
เครือข่าย

3.

4.

5.

6.

50,000 บาท รพ.สต.บ้านพลง
ตาเอีย่ ม

50,000 บาท รพ.สต.บ้านพลง
ตาเอีย่ ม

56,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

10,000 บาท หมู่ 1- 7

รณรงค์ป้องกันและแก้ไข การฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ปัญหาโรคเอดส์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

20,000บาท หมู่ 1- 7

2.

จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วย
นมมารดา

อุ่นไอรักอ้อมอกแม่สู่ลูก

1.

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

พ.ย.

ต.ค.

พ.ศ.
2554

พ.ศ. 2555
เม.ย

หน่วย
ดําเนินการ
พ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ
มิ.ย.

แผนการดําเนินงาน 55
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
(บาท)

20

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

กีฬาพลงตาเอีย่ ม
สัมพันธ์

จัดกีฬาพลงตาเอี่ยมสัมพันธ์

150,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สี
เขียว

โครงการฝายต้นน้ําลํา
ธาร Check Durm

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1.

2.

3.

การส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การอนุรักษ์ฝายต้นน้ําลําธาร Chek durm
ตามโครงการพระราชดําริห์

จัดหาเพาะชํากล้าไม้ตลอดจนการดูแล
รักษาต้นกล้าในโครงการ

10,000บาท พื้นที่ในตําบล

10,000 บาท พื้นที่ในตําบล

20,000 บาท พื้นที่ในตําบล

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

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หน่วย
ดําเนินการ

สํานักปลัด

พ.ศ.
2554

ม.ค.
ม.ค.

ธ.ค.
ธ.ค.

พ.ศ.
2554
ก.พ.
ก.พ.

หน่วย
ดําเนินการ
มี.ค.
มี.ค.

สถานที่
ดําเนินการ
ต.ค.
ต.ค.

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

เม.ย
เม.ย

พ.ย.
พ.ย.

พ.ค.
พ.ค.

งบประมาณ
(บาท)
มิ.ย.
มิ.ย.

6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
ก.ค.
ก.ค.

21

ส.ค.
ส.ค.

แผนการดําเนินงาน 55

ก.ย.
ก.ย.

มัคคุเทศก์น้อยรักษ์ถิ่น

ยุวทูตน้อยรู้คุณค่าสร้าง
ราคาขยะ

1.

2.

การฝึกอบรมให้เยาวชนรู้จกั การกําจัดขยะ
และลดปริมาณขยะอย่างถูกวิธี

ฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
20,000 บาท หมู่ที่ 1 - 7

20,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ต.ค.

พ.ศ.
2554
พ.ย.

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2555
เม.ย

สถานที่
ดําเนินการ
พ.ค.

7.2 แนวทาง พัฒนาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
(บาท)
มิ.ย.

แผนการดําเนินงาน 55

22

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

