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ส่วนที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548 นอกจากกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุท ธศาสตร์การพัฒ นา และ
แผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังกําหนดให้มีการจัดทําแผนการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วย โดยแผนการดําเนินงาน หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น
แผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ประจําปีงบประมาณ 2558 เป็น
เอกสารที่ระบุ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดําเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
ซึ่งทําให้แนวทางในการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ
2559 ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น มีการประสานและ บูรณาการ การทํางานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่และการจําแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ / กิจกรรม ในแผนการดําเนินงาน จะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกและสามารถตรวจสอบการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น แผนการดําเนินงาน จึงมีลักษณะกว้างดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2559
2. เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการพัฒนาจริง
4. เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการดําเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548
กําหนดให้แผนการดําเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินงาน
แผนงาน/ โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ดําเนินการที่ชัดเจน
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดําเนินการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม
3. เพื่อแสดงถึงการใช้แนวทางการนําแผนพัฒนาสามปีมาใช้ดําเนินการ
4. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนําแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่นํามาปฏิบัติจริง
5. เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่นๆ อย่างชัดเจน
6. เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. เพื่อกําหนดห้วงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม กําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม รวบรวม
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดําเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม จัดทํา
แผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยมและ
หน่วยงานต่างๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม นําร่าง
แผนการดําเนินงาน เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล พลงตาเอี่ยม
4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหาร เพื่อให้ความเห็นชอบ
5. เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1. เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบล พลงตาเอี่ยม เพื่อ
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล
3. เป็นการแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา งบประมาณ
ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริงในพื้นที่
4. มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานอื่น และการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานทําให้การ ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
5. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม ทําให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
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

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

3

37.50

5,981,580

89

กองช่าง

3

37.50

468,100

7

กองช่าง

2

25

266,400

4

กองช่าง

8

100

6,716,080

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

100

หน่วยดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และอาชีพ
2.1 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งจําหน่าย
สินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน และ
สินค้าแปรรูป
2.2 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในตําบล
รวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม
3.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน
3.3 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี
ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวม

5

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

1

17

400,000

78

สํานักปลัด

5

83

110,000

22

สํานักปลัด

6

100

510,000

100

8

20

3,491,320

73

ส่วนการศึกษา

21
10

54
26

542,500
754,400

11
16

สํานักปลัด
สํานักปลัด

39

100

4,788,220

100

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ
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จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

3
4

43
57

110,000
248,000

31
69

7

100

358,000

100

10

36

848,500

54

10

36

385,000

24

8

28

350,000

22

รวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
6.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข

28

100

1,583,500

100

9

90

525,000

84

สํานักปลัด

6.2 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา

1

10

100,000

16

สํานักปลัด

10

100

625,000

100

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
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

รวม

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ทุกส่วนราชการ
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
7.1 แนวทางสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
7.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์

รวม
รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์

7

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

4

100

0

0

4

100
102

จํานวนงบประมาณ

660,000
0

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

100

สํานักปลัด

0

สํานักปลัด

660,000
100
16,240,800
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทาง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บํารุงรักษาถนนระหว่างหมูบ่ ้านตําบล สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา

3.

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณสี่แยก
พลงตาเอีย่ ม-หนองหอย
หมู่ 3

กว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตรมี
พื้นทีก่ ่อสร้างไม่นอ้ ยว่า 109.60 ตร.ม.และวาง
ท่อ คสล.ขนาด 0.60 ม. จํานวน 4 ท่อ พร้อม
ดาดหน้าท่อ

ต.ค.

กองช่าง

77,600 หมู่ 3 บ้านพงตา กองช่าง
เอี่ยม

ก.ย.

1,631,280 หมู่ 2 บ้าน
สํานักตาเสือ

ส.ค.

กว้าง 5 เมตร ยาว 488 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ0.50 เมตรมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยว่า 2,440 ตร.ม.

ก.ค.

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสหกรณ์
ซอย 4 หมู่ 2

มิ.ย.

2.

พ.ศ. 2559
พ.ค.

4,272,700 หมู่ 4 บ้านคลอง กองช่าง
บางบ่อ

พ.ศ.
2558

เม.ย

กว้างกว้าง 6 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.05
เมตรพร้อมไหล่ทาแอสฟัลท์ฯงข้างละ0.50 เมตร
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยว่า 6,790 ตร.ม.

หน่วย
ดําเนินการ

มี.ค.

ก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตสายคลองบางบ่อเขาหวาย หมู่ 4

สถานที่
ดําเนินการ

ก.พ.

1.

งบประมา
ณ
(บาท)

ม.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

ลํา
ดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 59
1.2 แนวทาง ปรับปรุง บํารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและเพือ่ การอุปโภค-บริโภค

3.

การจัดทําฝายกระสอบทราย

แหล่งน้ําหมู่ที่ 1 -7

68,100 หมู่ 4 บ้าน
คลองบางบ่อ
300,000

หมู่ 1 – 7

มิ.ย.

พ.ค.

ก.ย.

จํานวน 2 ชุด และป้ายเตือน 2 ป้าย

ก.ย.

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและ
ป้ายจราจรหมู่ 4

ส.ค.

2.

100,000 หมู่ 1 – 7

ส.ค.

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะริมทางหมู่ 1-7

ก.ค.

ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ก.ค.

1.

พ.ศ. 2559
เม.ย

พ.ศ.
2558
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

9

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

1.3 แนวทาง การพัฒนา ปรับปรุงบํารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปการอาคาร สถานที่

50,000 หมู่ 1 – 7

กองช่าง

2.

กําแพงกันดินริมรั้วที่ทาํ
การ อบต.

ขนาดสูง 2.50 ม.ยาว 17.50 ม.รัว้ เหล็ก
สูง 1 ม. ยาว 2.15 ม.จํานวน 23 ช่อง
และถมดินพร้อมปรับเกลีย่

216,400 หมู่ 3 บ้านพลง
ตาเอีย่ ม

กองช่าง

มิ.ย.

บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้

พ.ค.

บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้
องค์ราชัน

พ.ศ. 2559
เม.ย

1.

พ.ศ.
2558
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 59
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอาชีพ
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2.1 แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้าแปรรูป
พ.ศ.
2558

ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

ก.ค.

400,000 ตลาดผลไม้หมู่
3

ก.ค.

การจัดงานเทศกาลถนนผลไม้อําเภอ
วังจันทร์

พ.ศ. 2559
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งานเทศกาลถนนผลไม้
อําเภอวังจันทร์

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

1.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

สํานักปลัด

2.2 แนวทาง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในตําบล

20,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

1.

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่ม ฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ
กลุม่ สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้พกิ าร
อาชีพ ผู้สงู อายุผู้พกิ าร
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส

2.

อุดหนุนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
มุสลิมบ้านคลองบางบ่อตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพการทําขนม

สนับสนุนเงินทุนการส่งเสริม
อาชีพการทําขนม

30,000 บาท หมู่ 4 บ้านคลอง สํานักปลัด
บางบ่อ

3.

อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สํานักตาเสือร่วมออมทรัพย์หมู่ 2

สนับสนุนเงินทุนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรฯ จัดทําน้ํายา
เอนกประสงค์

20,000 บาท หมู่ 2 บ้าน
สํานักตาเสือ

สํานักปลัด

4.

อุดหนุนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
และประมงบ้านหนองเขิน หมู่ 5

สนับสนุนการแปรรูปปลาดุกส้ม

20,000 บาท หมู่ 5 บ้าน
หนองเขิน

สํานักปลัด

5.

ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมีขอ้ มูลที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จัด
อบรม 1 ครั้ง

20,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2559
เม.ย

พ.ศ.
2558
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 59
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาสังคมและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

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

ส่วน
การศึกษาฯ

วันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

90,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอีย่ ม
ร.ร.ในพื้นที่

ส่วน
การศึกษาฯ

5.

จัดหาอาหาร
กลางวัน

จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน

806,400 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอีย่ ม 2แห่ง ส่วน
การศึกษาฯ

6.

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

สนับสนุนอาหารกลางวัน

992,000 บาท ร.ร.บ้านพลงตาเอี่ยม

ส่วน
การศึกษาฯ

7.

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน

สนับสนุนอาหารกลางวัน

496,000 บาท ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ

ส่วน
การศึกษาฯ

8.

จัดหาอาหารเสริม
(นม)

จัดหาอาหารเสริม(นม)
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

1,011,920 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอีย่ ม 2แห่ง ส่วน
การศึกษาฯ
ร.ร.บ้านพลงตาเอี่ยม
ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ

ก.ย.

ส.ค.

4

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ก.ค.

วันแม่แห่งชาติ

ส่วน
การศึกษาฯ

มิ.ย.

3.

35,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอีย่ ม

พ.ค.

สานฝันบัณฑิตน้อย การจัดการประกาศการจบ
การศึกษาของเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. ทัง้ สองศูนย์

ส่วน
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2559
เม.ย

2.

30,000 บาท ศพด. อบต.พลงตาเอีย่ ม

พ.ศ. 2558
มี.ค.

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยูห่ นูๆปลอดภัย
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทัง้
สองศูนย์

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
หนูๆปลอดภัย

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

1.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 59
3.2 แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน

30,000 บาท วัดคลองบางบ่อ

สํานักปลัด

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมตาม
โครงการ จัดซื้อกลองยาว

20,000 บาท โรงเรียนบ้าน
พลงตาเอีย่ ม

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมตาม
โครงการ สนามเด็กเล่นเพือ่ น้อง

97,500 บาท โรงเรียนพลงตา
เอี่ยม

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

4.

พัฒนาระบบห้องสมุด

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมโครงการ
พัฒนาระบบห้องสมุด

60,000 บาท โรงเรียนบ้าน
พลงตาเอีย่ ม

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

5.

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา

อุดหนุนโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมโครงการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา

20,000 บาท โรงเรียนบ้าน
พลงตาเอีย่ ม

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

6.

อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมไทยรําไทย

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อตาม
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
รําไทย

30,000 บาท โรงเรียนบ้าน
คลองบางบ่อ

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

7.

สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อตาม
โครงการสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง

50,000 บาท โรงเรียนบ้าน
คลองบางบ่อ

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

8.

ปลูกพืชไม่ใช้ดิน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อตาม
โครงการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

28,000บาท โรงเรียนบ้าน
คลองบางบ่อ

ส่วนการศึกษาฯ
(อุดหนุน)

9.

กีฬาสร้างเด็กไทยให้
สามัคคีมีน้ําใจ

เพื่อให้เด็กรู้จกั ให้อภัย มีน้ําใจนักกีฬา เพิ่ม
มากขึ้น จัดกีฬาเด็กเล็ก 1 ครั้ง

20,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

1.

บรรพชาสามเณรภาคฤดู งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ร้อน

2.

จัดซื้อกลองยาว

3.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2559
เม.ย

พ.ศ.
2558
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

12
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3.2 แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน (ต่อ)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

20,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

เด็กน้อยเรียนรูส้ ู่โลกกว้าง

เพื่อให้เด็ก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มีกิจกรรมนอกห้องเรียนเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

50,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

13.

เด็กเล็กสุขภาพดีชวี ีแสนสุข

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี

5,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

14.

หนูน้อยเรียนรู้อาเซียน
อาเซียน

ฝึกทักษะด้านภาษาแก่เด็กเล็กใน ศพด.
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

10,000บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

15.

ธรรมคลายใจ

เพื่อให้เด็กเข้าใจในพระพุทธศาสนา

10,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

16.

ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยใส่ใจ
ชีวีหนูน้อย

เพื่อให้เด็กรู้จกั หลักการเอาตัวรอดใน
เบื้องต้น

5,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

17.

หิ้วป่นโตเข้าวัด

เพื่อส่งเสริมให้เด็กสืบสานประเพณีอันดี
งาม

10,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

18.

ศพด.น่าอยู่ด้วยสองมือน้อย

เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมใน ศพด.

10,000 บาท ศพด.อบต.

ส่วนการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

12.

ส่วนการศึกษาฯ

พ.ค.

การละเล่นเด็กไทยดนตรี
ไทยภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น

5,000 บาท ศพด.อบต.

พ.ศ. 2559
เม.ย

11.

พ.ศ.
2558
มี.ค.

เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการออมและ
ประหยัด

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

หนูน้อยออมทรัพย์นับทวี

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

10.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 59
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สํานักปลัด
15,000 บาท นักเรียน
นักศึกษาในพื้นที่

21.

อบรมหลักสูตรพื้นฐาน
ยุวกาชาดมุง่ สู่ค่านิยมหลัก
12 ประการ

อุดหนุน กศน.อําเภอวังจันทร์

40,000 บาท ตําบลพลงตา
เอีย่ ม

สํานักปลัด

ก.ย.

จ้างนักศึกษา นักเรียน ทํางานในช่วงปิด
ภาคเรียนและวันหยุดเพือ่ สร้างรายได้
ลดรายจ่ายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ส.ค.

จ้างนักเรียนนักศึกษาช่วง
ปิดภาคเรียนแก้ไขปัญหา
ว่างงาน

ส่วนการศึกษาฯ

ก.ค.

20.

7,000 บาท ศพด.อบต.

มิ.ย.

เพื่อการทําความเข้าใจในการ
บริหารงานของ ศพด.

พ.ค.

สานสัมพันธ์ท้องถิ่นสู่ชุมชน
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

เม.ย

19.

พ.ศ. 2559

พ.ศ.
2558
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 59
3.3 แนวทาง ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธีศาสนา การอนุรกั ษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

299,400 บาท ตําบลพลงตาเอีย่ ม

สํานักปลัด

40,000 บาท อําเภอวังจันทร์

ปกครอง อ.
วังจันทร์

งานประเพณีและศาสนา - การจัดงานประเพณีวนั สงกรานต์และวัน
ผูส้ ูงอายุ/- การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
วัฒนธรรม

300,000 บาท วัดพลงตาเอีย่ ม

สํานักปลัด

อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีท้องถิ่น
อ.วังจันทร์

อุดหนุนอําเภอวังจันทร์ในการจัดโครงการงาน
ประเพณีท้องถิ่น

50,000 บาท อําเภอวังจันทร์

อําเภอวัง
จันทร์

5.

วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.วังจันทร์ ตามโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

25,000 บาท ตําบลพลงตาเอีย่ ม

สภา
วัฒนธรรม

6.

งานวันสุนทรภู่

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.วังจันทร์ ตามโครงการ
งานวันสุนทรภู่

5,000 บาท ตําบลพลงตาเอีย่ ม

สภา
วัฒนธรรม

7.

วันอนุรักษ์มรดกไทย

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.วังจันทร์ ตามโครงการ
วันอนุรักษ์มรดกไทย

5,000 บาท ตําบลพลงตาเอีย่ ม

สภา
วัฒนธรรม

8.

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.วังจันทร์ ตามโครงการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

5,000 บาท ตําบลพลงตาเอีย่ ม

สภา
วัฒนธรรม

9.

พัฒนาบุคลิกงามอย่าง
ไทย

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.วังจันทร์ ตามโครงการ
พัฒนาบุคลิกงามอย่างไทย

5,000 บาท ตําบลพลงตาเอีย่ ม

สภา
วัฒนธรรม

10.

การจัดขบวนแห่เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ

อุดหนุนปกครองอําเภอวังจันทร์ตามโครงการ
การจัดขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
ฯ

20,000 บาท ตําบลพลงตาเอีย่ ม

อําเภอวัง
จันทร์

1.

การจัดกิจกรรมรัฐพิธ/ี
วันสําคัญทางศาสนา

การจัดกิจกรรมรัฐพิธี -วันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี วันสําคัญทางศาสนา
-วันฮารียร์ ายอ/-วันเข้าพรรษา

2.

อุดหนุน อ.วังจันทร์
โครงการ63ล้านใจฯ

อุดหนุนอําเภอวังจันทร์ในการจัดงานรัฐพิธี

3.
4.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2559
เม.ย

พ.ศ. 2558
มี.ค.

หน่วย
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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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมครอบครัวเข้มแข็งเพื่อชีวิตอยู่ดีมีสุข
4.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานครอบครัว

สํานักปลัด

3.

เสริมสร้างสุขผู้สงู วัยเป็น อบรมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ
หลักชัยให้ครอบครัว

50,000 บาท ตําบลพลงตาเอีย่ ม

สํานักปลัด

ก.

30,000 บาท ตําบลพลงตาเอีย่ ม

ก.

จัดกิจกรรมวันสตรี เพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสตรี

ส.

พลังสตรี พลังพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

ส.

2.

ก.

สํานักปลัด

ก.

30,000 บาท ตําบลพลงตาเอีย่ ม

มิ.

สายใยรักครอบครัวสัมพันธ์ พัฒนาเด็ก
สตรี และครอบครัว

พ

สายใยรักครอบครัว
สัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์
ความอบอุ่น

พ.ศ. 2559
เ

1.

พ.ศ. 2558
มี.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ

โครงการ/กิจกรรม

ต.

ลําดับ
ที่

4.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม

1.

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่วย
เอดส์(งบประมาณสมทบ,
งบประมาณถ่ายโอน)

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์ รายละ
500 บาท/เดือน/12 เดือน /13 ราย

78,000 บาท หมู่ 1 -7

สํานักปลัด

2.

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลพลงตาเอีย่ ม

อุดหนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลพลงตาเอีย่ ม

50,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

3.

ท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจดูแลผู้สงู
วัยผู้พกิ ารผู้ด้อยโอกาส

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

20,000บาท ที่ทําการ อบต. สํานักปลัด

4.

ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สงู อายุ

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลพลงตาเอีย่ ม

100,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

ชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลพลงตา
เอี่ยม

มิ.

พ

พ.ศ. 2559
เม

พ.ศ. 2558
มี.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ

โครงการ/กิจกรรม

ต.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 59
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
5.1 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

จ่ายภาษีตรงเวลา เพือ่
พัฒนาท้องถิ่น

เพื่อการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ เพิม่ ขึ้น

25,000 บาท หมู่ที่ 1 – 7

กองคลัง

3.

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

เพื่อการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ เพิม่ ขึ้น

5,000 บาท หมู่ที่ 1 – 7

กองคลัง

4.

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
การประชาสัมพันธ์องค์กร

10,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม,

สํานักปลัด

5.

อบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง

เพื่อให้คณะกรรมการฯได้มีความรู้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน

10,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

กองคลัง

6.

จัดหาวัสดุอปุ กรณ์
ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน

จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน
-ค่าเก้าอี้สาํ นักงาน
-ตู้เก็บเอกสาร 1 ใบ
-ค่าปรับอากาศ 2 เครื่อง
-ค่าเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง
-ค่าตู้เก็บเอกสาร 1 ใบ
-ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง

ทุกส่วนราชการ
80,000 บาท
99,500 บาท
66,000 บาท
18,000 บาท
6,000 บาท
59,000 บาท

สป.
กองคลัง
ศก.
ศก.
ศก.
สป.

ก.ย.

2.

ส.ค.

สํานักปลัด

ก.ค.

400,000 บาท ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานใน
ประเทศไทย

มิ.ย.

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

พ.ค.

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร,
สมาชิกสภา,ผู้นําท้องถิ่น
,และบุคลากร

พ.ศ. 2559
เม.ย

1.

พ.ศ.
2558
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงาน 59

7.

ปรับปรุงผังเมืองรวม
และการวางผังชุมชน

ปรับปรุงผังเมืองรวม และการวางผังชุมชน
การพัฒนาบุคลากรของ อปท. ให้มีความรู้
การจัดทําผังเมืองงานพัฒนาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผัง
เมือง

10,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม,

สํานักปลัด

8.

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักการเมือง
และ จนท.ของรัฐ

การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรของ อบต. 1 ครั้ง

20,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

9.

พัฒนาศักยภาพท้องถิ่น
ยุคใหม่สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

ฝึกอบรมกลุ่มผู้นํา การเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 1 ครั้ง

20,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

10.

รู้ไว้ใช่วา่ กฎหมายใกล้ตัว จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับ
ประชาชน 1 ครั้ง

20,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2559
เม.ย

พ.ศ.
2558
มี.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
ที่

18
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1.

ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

เพื่อสร้างสํานึกร่วมกันในการธํารงไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสําคัญ
ของชาติ

30,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

2.

ศูนย์พระมหาชนกฯ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000บาท หมู่ 1 -7

สํานักปลัด

3.

พลงตาเอีย่ มก้าวไกลสุข
ใจประชายึดธรรมาภิ
บาล

จัดทําสรุปผลการดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงาน

100,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

4.

อบต.พบประชาชน 59

การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บา้ นและ
ตําบล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และแผนพัฒนาตําบล

35,000 บาท หมู่ 1 -7

สํานักปลัด

5.

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดเก็บข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

30,000 บาท หมู่ 1 -7

สํานักปลัด

6.

ข้าราชการ ของแผ่นดิน

จัดอบรมข้าราชการพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 1 ครั้ง

20,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

7.

จัดตั้งศูนย์พระมหาชนก
อ.วังจันทร์

อุดหนุนปกครองอําเภอวังจันทร์ตาม
โครงการจัดตัง้ ศูนย์พระมหาชนก อ.วัง
จันทร์

10,000 บาท อ.วังจันทร์

อ.วังจันทร์

8.

Good morning อบต.
ท้องถิ่นก้าวไกล ก้าวทัน
อาเซียน

ฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้านให้กับผู้บริหาร ส.อบตง
ผู้นํา บุคลากร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 1 โครงการ

100,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

พ.ศ.
2558
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

แผนการดําเนินงาน 59
5.2 แนวทาง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
รายละเอียดของโครงการ/
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
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9.

อบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง

เพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้
และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใส

10,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

10.

ปรองดองสมานฉันท์

จัดอบรมเพือ่ สร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 1 ครั้ง

20,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

พ.ศ.
2558
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

แผนการดําเนินงาน 59
5.2 แนวทาง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)
รายละเอียดของโครงการ/
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
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200,000 บาท ศูนย์ อปพร.
อบต.

สํานักปลัด

1.

พัฒนาศักยภาพ อปพร.

จัดอบรมให้ความรู้ การออกตรวจเวรยาม
การปฏิบัติงานช่วยเหลือบรรเทา
สาธารณภัย

2.

พลังท้องถิ่นร่วมใจ
ห่างไกลยาเสพติด

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

50,000 บาท ศตส.ต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

3.

ปฏิบัติตามกฎลด
อุบัติเหตุ

จัดอบรมการมีวินัยจราจรเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ ตามโครงการเมาไม่ขับ

20,000 บาท หมู่ 1 – 7

สํานักปลัด

4.

อุดหนุนกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน

อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 2 บ้าน
สํานักตาเสือ

10,000 บาท สภ.วังจันทร์

สภ.วังจันทร์

5.

เพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันยาเสพติด

อุดหนุนศตส.จังหวัดระยองเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000 บาท จ.ระยอง

สํานักปลัด

6.

ท้องถิ่นอุ่นใจช่วยเหลือ
ฉับไว

ส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน

10,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

7.

ฝึกทบทวนตํารวจอาสา

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อการ
เป็นตํารวจอาสา 1 ครั้ง

35,000 บาท สภ.วังจันทร์

สํานักปลัด

8.

ส่งเสริมการดําเนินงาน
กิจการเหล่ากาชาด

อุดหนุนเหล่ากาชาด จ.ระยองตามโครงการ
ส่งเสริมการดําเนินงานกิจการเหล่ากาชาด

5,000 บาท จ.ระยอง

กาชาด จ.ระยอง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ.

พ.ศ.
2558
ม.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

ธ.ค.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

แผนการดําเนินงาน 59
5.3 แนวทาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน 59
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สํานักปลัด

1.

ตําบลพัฒนาการเด็กดี
เริ่มที่นมแม่

จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนม
มารดา

30,000บาท หมู่ 1- 7

2.

คนท้องถิ่นยับยัง้ ชั่งใจ
ห่างไกลเอดส์

การฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 1 ครั้ง

20,000 บาท

3.

สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน

อุดหนุน ศสมช. หมู่ที่ 1 – 7 ตามโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

105,000 บาท หมู่ 1- 7

สํานักปลัด

4.

สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ

สมทบงบประมาณร้อยละ 30 ในการบริหาร
กองทุน

100,000บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

5.

ท้องถิ่นปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าและโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
และโรคพิษสุนัขบ้า

50,000 บาท หมู่ 1- 7

สํานักปลัด

6.

ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ อสม.

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับ อสม. 1 ครั้ง

100,000 บาท หมู่ 1- 7

สํานักปลัด

7.

ค่ายสุขภาพผู้ป่วย
เบาหวานอุดหนุนรพ.
สต.บ้านพลงตาเอีย่ ม

เพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง

50,000 บาท รพ.สต.บ้านพลง
ตาเอีย่ ม

สํานักปลัด

8.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและลด
คาราวานสุขภาพ
อุดหนุนรพ.สต.บ้านพลง อัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้น
ตาเอีย่ ม

50,000 บาท รพ.สต.บ้านพลง
ตาเอีย่ ม

สํานักปลัด

9.

พลงตาเอีย่ มเสริมสร้าง
สุขภาพดีสีขาว

20,000บาท หมู่ 1- 7

สํานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง

อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2559
ม.ค.

พ.ศ.
2558
ธ.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

ต.ค.

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

แผนการดําเนินงาน 59
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20,000 บาท พื้นที่ในตําบล

สํานักปลัด

20,000บาท พื้นที่ในตําบล

สํานักปลัด

เพื่อการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน จ้างเหมาบริการ
จัดเก็บขยะ

600,000บาท พื้นที่ในตําบล

สํานักปลัด

จัดอบรมการคัดแยกขยะ 1 ครั้ง

20,000 บาท อบต.พลงตา
เอี่ยม

สํานักปลัด

1.

ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว

จัดหาเพาะชํากล้าไม้ตลอดจนการดูแล
รักษาต้นกล้าในโครงการ

2.

การส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟู
ส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข
อนุรักษ์ฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ลดภาวะโลกร้อน

3.

ครัวเรือนน่าอยู่จัดการ
ขยะเพื่อลดมลภาวะ
สิง่ แวดล้อม

4.

ท้องถิ่นไทยใสสะอาด
ปราศจากมลพิษ

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

มิ.ย.

พ.ศ. 2559
พ.ค.

พ.ศ.
2558

เม.ย

หน่วย
ดําเนินการ

ต.ค.

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

สํานักปลัด

มี.ค.

100,000 บาท ตําบลพลงตา
เอี่ยม

ก.พ.

จัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

ม.ค.

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

ธ.ค.

1.

พ.ศ. 2559
ม.ค.

พ.ศ.
2558
ธ.ค.

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ย.

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม

