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คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่ ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของตนเองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่กาหนดไว้
การพัฒนาที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสาเร็จสูงสุด จะต้องมีการวางแผน ซึ่งเป็น
กลไกสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และจัดทาเป็น
แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งแผนการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เอกสารที่รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ
เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่
องค์การบริห ารส่ว นตาบลตะพงได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2560 ซึ่งรวบรวม
แผนงาน /โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะพง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และพัฒนาตาบล ที่สนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดี
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1

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ กา ห น ด แ ผ น แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ก ร ะ จ า ย อา น า จ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง
ส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนการปฏิบัติการ จัดระบบการ
บริการสาธารณะตามอานาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง ปรับปรุงสัดส่วนภาษี อากรและรายได้ รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องวางแผนใช้ทรัพยากรรายได้ที่มีอยู่นั้นให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุดแก่ประชาชน
ในพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบ เป็ น ขั้ น ตอน
ครอบคลุ ม การพั ฒ นาทุ ก ๆด้ า น สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการดาเนิ น งานของทุ ก ภาคส่ ว น ตลอดจน
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธ ศาสตร์การพัฒนาตาบลที่กาหนดไว้ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วน
ตาบลตะพง จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนิ น งาน มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒ นาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่ วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานมาจาก
1) งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดาเนินงานครอบคลุม
พื้นที่หลายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีข องจังหวัด
หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
/ระยะเวลา......
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ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทาแผนการดาเนินงาน
2) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งจากแผนงานและโครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น หากคาดว่าจะดาเนินการจัดทาไม่แล้ว
เสร็จภายในกาหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทาแผนการดาเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
2) ภายหลั ง จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานตามข้ อ 1 แล้ ว
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วย
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นั บ แต่ มีก ารจั ดตั้ ง งบประมาณเพิ่ ม เติ ม หรื อได้ รั บแจ้ ง แผนงาน/โครงการเพิ่ม เติ ม จากหน่ว ยราชการส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,........)

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่ นพิ จารณาร่างแผนการด าเนิ นงาน แล้ ว เสนอผู้ บริ ห ารท้อ งถิ่ น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1) เป็ น เอกสารที่ร วบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกหน่วยงานที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่
2) เป็นเอกสารที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการดาเนินงานจริง
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาตาบลและทราบ กิจกรรม
การพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่
4) เป็น เครื ่อ งมืออย่างหนึ่ง ที่จะช่ว ยให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลสามารถดาเนิน การพัฒ นา
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
5) เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสามปี และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
6) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ประกอบประเมินผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสามปี และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีองค์การบริหารส่วนตาบล

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลตะพง
จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

47

23.98

20,502,500

32.03

กองช่าง , สานักงานปลัด

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

4

2.04

2,150,000

3.36

กองสวัสดิการสังคม

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านสังคม

79

40.31

23,348,250

36.48

กองสวัสดิการสังคม, ร.ร.วัดตะพงนอก,
กองสาธารณสุขฯ, ร.ร.วัดช้างชนฯ,
ร.ร.วัดตะพงนอก, ร.ร.บ้านเนินเสาธง,
ร.ร.วัดยายดา, สานักงานปลัดฯ,
กองการศึกษาฯ, คกก.หมู่บา้ น หมู่ที่ 1 - 16

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ (กากับตัวชี้วัด)

3

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ
6

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
3.06

1.5 แนวทางการพัฒนาด้านการเมือง / การปกครอง
และการบริหาร

34

1.6 แนวทางการพัฒนาด้านความสงบเรียบร้อย / ความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

1.7 แนวทางการพัฒนาด้านเชิดชูคุณธรรม

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1.4 แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

รวม

580,000

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
0.91

17.35

8,894,800

13.90

สานักงานปลัด, กองคลัง, กองช่าง,
กองสาธารณสุขฯ, กองสวัสดิการสังคม,
กองการศึกษาฯ , ศพด.วัดช้างชนฯ,
ศพด.บ้านเนินเสาธง, ศพด.วัดตะพงนอก,

3

1.53

250,000

0.39

สานักงานปลัด

9

4.59

3,378,000

5.28

กองการศึกษาฯ, สานักงานปลัดฯ,
อ.เมืองระยอง, คกก.หมู่บา้ นหมู่ที่ 10,
คกก.หมู่บา้ น หมู่ที่ 1 - 16

182

92.86

59,103,550

92.34

จานวนงบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ (กากับตัวชี้วัด)
กองสาธารณสุขฯ

4

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

4

2.04

1,430,000

2.23

รวม

4

2.04

1,430,000

2.23

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดกลางการเกษตรตาบลตะพง
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านสุขลักษณะทั่วไปของตลาด

5

2.55

2,220,000

3.47

สานักงานปลัดฯ, กองสาธารณสุขฯ

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบการค้า
และบริการ
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์

2

1.02

150,000

0.23

สานักงานปลัด

รวม

7

3.57

2,370,000

3.70

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ (กากับตัวชี้วัด)

สานักงานปลัดฯ

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมปศุสัตว์
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

5

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

2

1.02

1,050,000

1.64

สานักงานปลัดฯ

4.3 แนวทางการพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์

1

0.51

50,000

0.08

สานักงานปลัดฯ

3

1.53

1,100,000

1.72

196

100

64,003,550

100

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบ (กากับตัวชี้วัด)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านภูมิทศั น์

รวม

รวมทั้งสิ้น

6

1.ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านชุมชนน่าอยู่
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพ
รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
ผลผลิต
1 โครงการขยายเขตระบบประปา 1.การประปาฯประมาณ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
สายหนองตารส - หัวตะพง
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบประปาสายหนองตารสหมู่ที่ 12
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ หัวตะพง
การประปาฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
290,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

2 โครงการขยายเขตระบบประปา 1. การประปาฯประมาณ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
สายหนองตารส - หัวแซง
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบประปาสายหนองตารสหมู่ที่ 12
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ หัวแซง
การประปาฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

320,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตระบบประปา 1. การประปาฯประมาณ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
สายซอยร่วมพัฒนา
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบประปาสายซอยร่วมพัฒนา
หมู่ที่ 12
2. เบิกเงินอุดหนุนให้
การประปาฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

7

ขั้นตอน
4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าํ 1. ขออนุมัติจ้าง
สายป่าคั่น - สุขุมวิท
2. สอบราคา
หมู่ที่ 10
3. ดําเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล
5 โครงการก่อสร้างอาคาร
1. ขออนุมัติจ้าง
เทศกิจ
2. สอบราคา
3. ดําเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

ผลผลิต
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด

(บาท)
676,500

อบต.ตะพง

700,000

อบต.ตะพง สํานักงานปลัด

พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ระยะทาง
245.00 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะไม่เกิน

10.00 เมตร (ตามแบบของทางราชการ)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
อาคารกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร
สูง 3 เมตร (ตามแบบของทางราชการ)
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

6 โครงการก่อสร้างผนังคันคลอง 1. ขออนุมัติจ้าง
ความยาว 174.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
บริเวณคลองคึกฤทธิ์ 2. สอบราคา
(ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้งป้าย
บางกระเฌอ หมู่ที่ 13
3. ดําเนินการก่อสร้าง โครงการ จํานวน 1 ป้าย
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

1,293,500

อบต.ตะพง

กองช่าง

8

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

ขั้นตอน
7 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ํา 1. ขออนุมัติจ้าง
ด้วยท่อหนองท่ากะสาว 2. ประมูลจ้างด้วยวิธี
ห้วยมะเฟือง
การทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-Auction)
3. ดําเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

ผลผลิต
(บาท)
ก่อสร้างระบบส่งน้ําด้วยท่อหนองท่ากะสาว - 10,000,000 อบต.ตะพง
ห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 1,2,3,7,8,14,15 ตาม
โครงการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองท่ากะสาว - บ้าน
ห้วยมะเฟือง ตําบลบ้านแลงและตําบลตะพง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ทอ่
HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.
ระยะทาง 7,280 เมตร และท่อ HDPE
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ระยะทาง
540 เมตร พร้อมอุปกรณ์ระบบควบคุม
การส่งน้ํา (ตามแบบของทางราชการ)
พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จํานวน 1 ป้าย

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1. ขออนุมัติจ้าง
สายหนองตาผึ่ง - ชากนา
2. สอบราคา
หมู่ที่ 11
3. ดําเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 635.00 ตารางเมตร
(ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

477,000

อบต.ตะพง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

กองช่าง

9

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
ผลผลิต
9 โครงการขยายเขตระบบประปา 1.การประปาฯประมาณ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
สายบ้านป้าผุด หมู่ที่ 4
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบประปาสายบ้านป้าผุด
2. เบิกเงินอุดหนุนให้
การประปาฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
157,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

10 โครงการขยายเขตระบบประปา 1.การประปาฯประมาณ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
สายบ้านลุงยิ่ง หมู่ที่ 4
ราคาค่าขยายเขต เพื่อขยายเขตระบบประปาสายบ้านลุงยิ่ง
2. เบิกเงินอุดหนุนให้
การประปาฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

12,500

อบต.ตะพง

กองช่าง

11 โครงการขยายเขตระบบประปา 1.การประปาฯประมาณ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
สายสุขุมวิท-หาดแม่รําพึง ราคาค่าขยายเขต
เพื่อขยายเขตระบบประปาสายสุขุมวิทหมู่ที่ 9
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ หาดแม่รําพึง
การประปาฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

60,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

10

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
ผลผลิต
12 โครงการขยายเขตระบบประปา 1.การประปาฯประมาณ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
สายเนินกลาง ซอย 3
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบประปาสายเนินกลาง
หมู่ที่ 9
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ ซอย 3
การประปาฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
470,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

13 โครงการขยายเขตระบบประปา 1.การประปาฯประมาณ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
สายเนินกลาง ซอย 4
ราคาค่าขยายเขต เพื่อขยายเขตระบบประปาสายเนินกลาง
หมู่ที่ 9
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ ซอย 4
การประปาฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

87,500

อบต.ตะพง

กองช่าง

14 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1.การไฟฟ้าฯ ประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สายชากหลวง หมู่ที่ 5
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสายชากหลวง
2. เบิกเงินอุดหนุนให้
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

200,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

11

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
ผลผลิต
15 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1.การไฟฟ้าฯ ประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สายหนองหิน - เนินเสาธง
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสายหนองหินหมู่ที่ 6
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ เนินเสาธง
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
660,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

16 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สายลุงคลอง หมู่ที่ 11
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสายลุงคลอง
2. เบิกเงินอุดหนุนให้
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

1,360,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

17 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สายหมอชาย หมูที่ 16
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสายหมอชาย
2. เบิกเงินอุดหนุนให้
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

190,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

12

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
ผลผลิต
18 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สายตะกาด สาย 2 ซอย 2 ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสายตะกาด สาย 2
หมู่ที่ 16
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ ซอย 2
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
300,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

19 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายตรอกบ้านใหม่
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
หมู่ที่ 2
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ ตรอกบ้านใหม่
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

20 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายในชาก-ในไร่
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
หมู่ที่ 5
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ ในชาก-ในไร่
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

13

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
ผลผลิต
21 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายเนินเสาธงราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
หนองศรีมงคล หมู่ที่ 6
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ เนินเสาธง- หนองศรีมงคล
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
50,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

22 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายหนองศรีมงคล ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
บ้านลุงแฉล้ม หมู่ที่ 6
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ หนองศรีมงคล-บ้านลุงแฉล้ม
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

23 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายหนองหิน
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
ซอย 2 หมู่ที่ 6
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ หนองหิน ซอย 2
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

14

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
ผลผลิต
24 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายทวดเช้า
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
หมู่ที่ 7
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ ทวดเช้า
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
50,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

25 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายเนินเสาธงราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
ชากลาว หมู่ที่ 7
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ เนินเสาธง-ชากลาว
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

26 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายกลางทุ่ง ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
บ้านนา หมู่ที่ 8
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ กลางทุ่ง-บ้านนา
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

15

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
ผลผลิต
27 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายข้างศาลา
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
หนองสีเสียด หมู่ที่ 8
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ ข้างศาลา -หนองสีเสียด
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
50,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

28 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายสุขุมวิทราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
หาดแม่รําพึง (ทางเข้า
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ สุขมุ วิท-หาดแม่รําพึง (ทางเข้าหาดแม่รําพึง)
หาดแม่รําพึง) หมู่ที่ 9
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

29 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายหนองตารส ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
หัวตะพง หมู่ที่ 12
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ หนองตารส- หัวตะพง
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

16

ขั้นตอน
30 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ
สาธารณะสายสุขุมวิท-ยายดา ราคาค่าขยายเขต
หมู่ที่ 12
2. เบิกเงินอุดหนุนให้
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล
31 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ
สาธารณะสายอยู่แล้วรวย
ราคาค่าขยายเขต
หมู่ที่ 12
2. เบิกเงินอุดหนุนให้
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ผลผลิต
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
สุขุมวิท-ยายดา

(บาท)
50,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
อยู่แล้วรวย

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

32 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายเลียบคลองคึกฤทธิ์ ราคาค่าขยายเขต
เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
หมูที่ 13
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ เลียบคลองคึกฤทธิ์
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

17

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
ผลผลิต
33 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายในบ้าน
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสายในบ้าน
หมู่ที่ 13
2. เบิกเงินอุดหนุนให้
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
50,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

34 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายศูนย์เด็กเล็ก
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
วัดตะพงนอก ซอย 2
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ ศูนย์เด็กเล็กวัดตะพงนอก
หมู่ที่ 13
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

35 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายชากบน สาย 1 ราคาค่าขยายเขต
เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
หมู่ที่ 15
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ ชากบน สาย 1
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

18

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
ผลผลิต
36 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายตะกาด สาย 1
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสาย
หมู่ที่ 16
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ ตะกาด สาย 1
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
50,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

37 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายตะกาด สาย 2
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสายตะกาด
หมู่ที่ 16
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ สาย 2
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

38 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 1. การไฟฟ้าฯประมาณ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
สาธารณะสายตะกาด สาย 3
ราคาค่าขยายเขต เพือ่ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสายตะกาด
หมู่ที่ 16
2. เบิกเงินอุดหนุนให้ สาย 3
การไฟฟ้าฯ
3. ดําเนินการขยายเขต
4. ส่งมอบ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

19

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
ผลผลิต
39 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 1.เสนอโครงการ
เพี่อประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้
ตลาดกลางผลไม้ตะพง
2.ประสานงาน
นักท่องเที่ยว พ่อค้า แม่ค้า
3.ดําเนินการ
ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ
4.ติดตามและประเมินผล
5.รายงานผล

(บาท)
รับผิดชอบ
300,000 ตลาดกลางผลไม้ สํานักงานปลัด
ตําบลตะพง

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1. ขออนุมัติจ้าง
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00
สายซอยป้าระย้า หมู่ที่ 4 2. สอบราคา
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
3. ดําเนินการก่อสร้าง รไม่น้อยกว่า138.00 ตารางเมตร
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ (ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้งป้าย
5. ติดตามประเมินผล โครงการ จํานวน 1 ป้าย

88,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1. ขออนุมัติจ้าง
สายชาติสุวรรณ หมู่ที่ 4
2. สอบราคา
3. ดําเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.50
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 115.50 ตารางเมตร
(ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย

73,500

อบต.ตะพง

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1. ขออนุมัติจ้าง
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 77.00
สายแหลมไผ่ หมู่ที่ 4
2. สอบราคา
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
3. ดําเนินการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 462.00 ตารางเมตร
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ (ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้งป้าย
5. ติดตามประเมินผล โครงการ จํานวน 1 ป้าย

338,500

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

20

ขั้นตอน
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1. ขออนุมัติจ้าง
สายสุวรรณถันนิมิต หมู่ที่ 5 2. สอบราคา
3. ดําเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

ผลผลิต
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 183.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร
(ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย

(บาท)
475,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1. ขออนุมัติจ้าง
สายตรอกกุ้ง หมู่ที่ 9
2. สอบราคา
3. ดําเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
ของทางราชการ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย

65,500

อบต.ตะพง

กองช่าง

45 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 1. ขออนุมัติจ้าง
สายศาลาหมู่ที่ 13
2. สอบราคา
3. ดําเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 236.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
ของทางราชการ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย

185,500

อบต.ตะพง

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1. ขออนุมัติจ้าง
สายป้าติ๋ง หมู่ที่ 16
2. สอบราคา
3. ดําเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 233.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 932.00 ตารางเมตร
(ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

622,500

อบต.ตะพง

กองช่าง

พื้นที่

หน่วยงาน

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

งบประมาณ

โครงการ

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

รายละเอียดโครงการ

ที่

21

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอน
ผลผลิต
47 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ 1. ขออนุมัติจ้าง
อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเตือนภัย
บริหารนักท่องเที่ยวและ
2. สอบราคา
ทางทะเล
เตือนภัยทางทะเล
3. ดําเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)
50,000

พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

ถนนเลียบหาด สํานักงานปลัดฯ

แม่รําพึง
หมู่ที่ 10

22

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอน
1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 1.ขออนุมัติโครงการ
ตามแนวพระราชดาริ ตาบลตะพง 2.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ดาเนินการ
4.สรุปผล
2 โครงการอุดหนุนกิจกรรมกลุ่ม
สตรีอาสาพัฒนา หมู่ที่ 1 - 16

1.ขออนุมัติโครงการ
2.สอบถามความพร้อมสถานะการคลัง
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ผลผลิต
(บาท)
ประชาชนในพื้นที่ 100,000
ต.ตะพง เข้าใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบ
ตาบลตะพง กองสวัสดิการ
สังคม

1.กลุม่ สตรีอาสาพัฒนา 300,000

ตาบลตะพง กองสวัสดิการ
สังคม

หมูท่ ี่ 1, 4, 5, 7, 9,
11 ต.ตะพง
2.กลุม่ สตรีอาสาพัฒนา 300,000

หมู่ที่ 2, 3, 13, 14,
15 ต.ตะพง
3.กลุม่ สตรีอาสาพัฒนา 210,000

หมู่ที่ 6, 8, 12
ต.ตะพง
3 โครงการอุดหนุนกิจกรรมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนตาบลตะพง

1.ขออนุมัติโครงการ
2.สอบถามความพร้อมสถานะการคลัง
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

1.กลุม่ วิสาหกิจชุมชน 70,000 หมู่ที่ 16
ศูนย์สาธิตสตรีอาสา
ต.ตะพง
พัฒนาร้านค้าชุมชน
หมู่ที่ 16

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

(ต่อ)

งบประมาณ

พื้นที่

ผลผลิต
(บาท)
2.วิสาหกิจชุมชน
70,000 หมู่ที่ 4
กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร
ต.ตะพง
ปลวกเกตุ หมู่ที่ 4
3.วิสาหกิจชุมชน
50,000 หมู่ที่ 10
กลุ่มสตรีแม่บา้ นป่าคั่น
ต.ตะพง
4.วิสาหกิจชุมชน 1,000,000 ตาบลตะพง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุม่ ผูเ้ ลีย้ งโค - กระบือ

ตาบลตะพง
4 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มด้วย 1.ขออนุมัติโครงการ
วิธกี ารสหกรณ์ เพื่อเพิ่มความ
2.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
เข้มแข็งตาบลตะพง
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

กลุ่มมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพ

50,000

ตาบลตะพง กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

1.ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านชุมชนน่าอยู่
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านสังคม
รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ดาเนินการ
4.สรุปผล

ผลผลิต
คนพิการได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง

(บาท)
35,000

2 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ด้านดนตรีสากลสู่วงดนตรีลูกทุ่ง

1.ประชุมคณะกรรมการ
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินการ
4.ประเมินผล
5.สรุปผล
6.รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และได้เรียนรู้
ทั้งดนตรีสากลและดนตรีลกู ทุ่ง

150,000 ตาบลตะพง

โรงเรียน
วัดตะพงนอก

3 โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

16 หมู่บา้ น

330,000 ตาบลตะพง

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการยกระดับคุณภาพทาง
การศึกษา

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ให้นักเรียนโรงเรียนวัดช้างชนฯ
ได้เรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

360,000 ตาบลตะพง

โรงเรียน
วัดช้างชน ฯ

1 โครงการอบรมและพัฒนา
ผู้พกิ ารหรือผู้ดูแลคนพิการให้
เข้าถึงการบริการภาครัฐ
ตาบลตะพง

รับผิดชอบ
อบต.ตะพง
กอง
สวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่
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รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เข้าใจ
ในศิลปะการดนตรีและให้เด็ก
ได้ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีได้อย่าง
ทั่วถึง

(บาท)
60,000

6 โครงการยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา

1.ประชุมคณะกรรมการ
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินการ
4.ประเมินผล
5.สรุปผล
6.รายงานผล

ให้นักเรียนโรงเรียนวัดตะพง
นอกได้เรียนรู้ ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

180,000 ตาบลตะพง

โรงเรียน
วัดตะพงนอก

7 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

1.ประชุมคณะกรรมการ
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินการ
4.ประเมินผล
5.สรุปผล
6.รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้มีความ
รู้เรื่องภาษาอังกฤษและฝึก
ทักษะการพูดให้เตรียมพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

480,000 ตาบลตะพง

โรงเรียน
วัดตะพงนอก

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะดนตรีไทยและดุริยางค์
โดยครูภมู ิปญ
ั ญาท้องถิ่น

รับผิดชอบ
ตาบลตะพง โรงเรียน
วัดช้างชนฯ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่
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รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
จัดหาครูที่มีความรู้ ความ
สามารถและทักษะในการจัด
การเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิ
ภาพในกรจัดการเรียนรู้ให้
ครอบเต็มตามหลักสูตร

(บาท)
รับผิดชอบ
368,400 ตาบลตะพง โรงเรียน
บ้านเนินเสาธง

9 โครงการส่งเสริมการแสดง
วงดุริยางค์ของเด็กและเยาวชน

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
เข้าใจในศิลปะการดนตรีและ
ให้เด็กได้ฝึกซ้อมเครื่องดนตรี
ได้อย่างทั่วถึง

66,000

ตาบลตะพง

โรงเรียน
บ้านเนินเสาธง

10 โครงการยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ให้นักเรียนโรงเรียนวัดยายดา
ได้เรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

540,000 ตาบลตะพง

โรงเรียนวัดยายดา

8 โครงการยกระดับคุณภาพทาง
การศึกษา

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่
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11 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในตาบลตะพง

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. เสนอโครงการ
2. ประสานงาน
3. ดาเนินการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. รายงานผล

งบประมาณ
ผลผลิต

จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการป้องกัน

พื้นที่

หน่วยงาน

(บาท)
รับผิดชอบ
1,000,000 อบต.ตะพง สานักงานปลัด

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด

ในตาบลตะพง

12 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย๋
ปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอาเภอเมืองระยอง

1.เสนอโครงการ
2.ประสานงาน
3.ดาเนินการ
4.ติดตามและประเมินผล

จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหา

13 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย๋
อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดระยอง

1.เสนอโครงการ
2.ประสานงาน
3.ดาเนินการ
4.ติดตามและประเมินผล

จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหา

200,000 ตาบลตะพง สานักงานปลัด

ยาเสพติดให้แก่อาเภอเมืองระยอง

200,000 ตาบลตะพง สานักงานปลัด

ยาเสพติดให้แก่จังหวัดระยอง

28

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1.สอบถามความพร้อม
2.ขออนุมัติเบิกหักผลักส่ง
รายการต่าง ๆ เข้า ศพด.

งบประมาณ
ผลผลิต

(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของศพด.

3,916,200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
2,766,400 บาท
ศพด.วัดตะพงนอก
งวดที่ 1
งวดที่ 2
ศพด.วัดตะพงใน
งวดที่ 1
งวดที่ 2
ศพด.วัดช้างชนฯ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
ศพด.วัดยายดา
งวดที่ 1
งวดที่ 2
ศพด.บ้านเนินเสาธง
งวดที่ 1
งวดที่ 2

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

803,600
803,600
162,400
162,400
81,200
81,200
168,000
168,000
168,000
168,000

29

(ต่อ)

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

ผลผลิต
ค่าจัดการเรียนการสอน
839,800 บาท
ศพด.ตะพงนอก
ศพด.ตะพงใน
ศพด.วัดช้างชนศิริราษฎร์ ฯ
ศพด.วัดยายดา
ศพด.บ้านเนินเสาธง
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
140,000 บาท
ศพด.ตะพงนอก
ศพด.ตะพงใน
ศพด.วัดช้างชนศิริราษฎร์ ฯ
ศพด.วัดยายดา
ศพด.บ้านเนินเสาธง
ค่าวัสดุสานักงาน
170,000 บาท
ศพด.ตะพงนอก
ศพด.ตะพงใน
ศพด.วัดช้างชนศิริราษฎร์ ฯ
ศพด.วัดยายดา
ศพด.บ้านเนินเสาธง

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ
487,900
98,600
49,300
102,000
102,000
ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ
50,000
20,000
20,000
25,000
25,000
ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ
70,000
25,000
25,000
25,000
25,000
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รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมคณะกรรมการ
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินการ
4.ประเมินผล
5.สรุปผล
6.รายงานผล

งวดที่ 1
งวดที่ 2
นักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษาและระดับประถมศึกษา
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันครบ 100%

16 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ขออนุมัติงบประมาณ
4.กากับดูแล
5.ประเมินผล

งวดที่ 1
งวดที่ 2
เด็กได้มีอาหารรับประทาน
เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

338,000 ตาบลตะพง โรงเรียน
338,000
บ้านเนินเสาธง

17 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

1.รวบรวมข้อมูล
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินกิจกรรม
4.กากับติดตาม/
ประเมินผล

งวดที่ 1
งวดที่ 2
เด็กได้มีอาหารรับประทาน
เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

218,000 ตาบลตะพง โรงเรียน
218,000
วัดช้างชนฯ

15 โครงการสนับสนุนอาหาร
อาหารกลางวัน

ผลผลิต

พื้นที่

(บาท)
รับผิดชอบ
1,388,000 ตาบลตะพง โรงเรียน
1,388,000
วัดตะพงนอก

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่
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18 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1.สารวจสภาพปัญหา
2.ประชุมครู
3.ส่งโครงการ
4.รายงาน สพท.1
5.รับมอบงบประมาณ
6.จัดกิจกรรมอาหาร
กลางวัน
7.ติดตามผล ประเมิน
รายงาน

งบประมาณ
ผลผลิต

งวดที่ 1
งวดที่ 2
เด็กได้มีอาหารรับประทาน
เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

พื้นที่

หน่วยงาน

(บาท)
รับผิดชอบ
476,000 ตาบลตะพง โรงเรียนวัดยายดา
476,000

19 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางกีฬา

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้จัดกิจกรรม 100,000 ตาบลตะพง โรงเรียน
ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กมี
วัดตะพงนอก
สุขภาพแข็งแรงและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

20 โครงการวันคนพิการสากลตาบล
ตะพง ประจาปี พ.ศ. 2559

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ดาเนินการ
4.สรุปผล

คนพิการได้พบปะ
พูดคุย ทากิจกรรม
เข้าถึงการบริการ

150,000

อบต.ตะพง กองสวัสดิการ
สังคม

21 โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจาหมู่บา้ น
หมู่ที่ 1 - 16

1.ขออนุมัติโครงการ
2.สอบถามความพร้อม
สถานะการคลัง

1. ประชาชนในพื้นที่
หมู่ที่ 1, 15, 16 ต.ตะพง

75,000

พื้นที่ กองสวัสดิการ
ต.ตะพง
สังคม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่
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(ต่อ)

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
3.ดาเนินการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
4.ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

ผลผลิต
2. ประชาชนในพื้นที่
หมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 ต.ตะพง
3. ประชาชนในพื้นที่
หมู่ที่ 4, 12, 13, 14
ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น
อย่างทันท่วงที

(บาท)
180,000

พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

60,000

22 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตาบลตะพง (เยาวชน
ไทย รู้เท่าทันสื่อออนไลน์)

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ดาเนินการ
4.สรุปผล

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าในการ
ดารงชีวติ ประจาวัน
มากยิ่งขึ้น

50,000

ตาบล
ตะพง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

23 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี ตาบลตะพง
"ป้องกันการละเมิดและกระทา
รุนแรงต่อเด็กและสตรี"

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ดาเนินการ
4.สรุปผล

ลดความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี

50,000

อบต.ตะพง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

24 โครงการห้องสมุดชุมชน
เพื่อการเรียนรู้

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ชุมชนได้มีแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ค้นหาข้อมูลและให้เด็กและ
เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ได้
จากห้องสมุด

50,000

ตาบลตะพง

โรงเรียน
วัดตะพงนอก

33

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมคณะกรรมการ
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินการ
4.ประเมินผล
5.สรุปผล
6.รายงานผล

ผลผลิต
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ได้ทากิจกรรมเข้าค่ายผู้นา
เยาวชน

(บาท)
รับผิดชอบ
100,000 ตาบลตะพง โรงเรียน
วัดตะพงนอก

26 โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์
"อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรม
ร่วมกันสร้างความสามัคคีได้
รับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
ตลอดจนได้ความรู้นอก
ห้องเรียน

120,000 ตาบลตะพง

โรงเรียน
วัดตะพงนอก

27 โครงการเข้าค่ายผู้นาเด็กและ
เยาวชน หมู่ 5, 7, 10
และ 15

1.รวบรวมข้อมูล
2.เสนอโครงการ
3.ดาเนินกิจกรรม
4.กากับติดตาม/
ประเมินผล

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ได้ทากิจกรรมเข้าค่ายผู้นา
เยาวชน

15,000

ตาบลตะพง

โรงเรียน
วัดช้างชนฯ

28 โครงการเข้าค่ายผู้นา
เด็กและเยาวชน
หมู่ที่ 3,11 และ 14

1.ประชุมครู
2.ส่งโครงการ
3.รายงาน สพท.1
4.รับมอบงบประมาณ
5.จัดเข้าค่ายผู้นาเยาวชน
6.ติดตามผลประเมินรายงาน

กิจกรรมค่ายผู้นาเยาวชน
อย่างมีความสุขเต็มความ
สามารถ

30,000

ตาบลตะพง

โรงเรียนวัดยายดา

25 โครงการเข้าค่ายผู้นาเยาวชน
หมู่ที่ 1,2,4,6,9,10,12,13
และ 16

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

34

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมคณะครู
2.จัดทาโครงการ
3.ขออนุมัติงบประมาณ
4.ดาเนินงานตามโครงการ
5.ประเมินผลตามโครงการ

ผลผลิต
เด็กและเยาวชนได้เข้าค่าย
อบรมความเป็นผู้นา

(บาท)
16,000

30 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้
แสดงออกถึงความสามารถใน
วันเด็กแห่งชาติ

350,000 ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

31 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนวันเด็กแห่งชาติ

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้กันทา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

100,000 ตาบลตะพง

29 โครงการเข้าค่ายผู้นา สร้างค่า
นิยมหลัก 12 ประการ

รับผิดชอบ
ตาบลตะพง โรงเรียน
บ้านเนินเสาธง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

โรงเรียน
วัดตะพงนอก

35

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะ
การเล่นดนตรีนาฏศิลป์

(บาท)
30,000

รับผิดชอบ
ตาบลตะพง โรงเรียน
วัดตะพงนอก

33 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนวันเด็กแห่งชาติ

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้กันทา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

30,000

ตาบลตะพง

โรงเรียน
บ้านเนินเสาธง

34 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนวันเด็กแห่งชาติ

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้กันทา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

35,000

ตาบลตะพง

โรงเรียน
วัดช้างชนฯ

32 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การแสดงของเด็กและเยาวชน
ด้านดนตรีนาฏศิลป์

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

36

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
เด็กและเยาวชนได้จัดกิจกรรม
ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรงและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

(บาท)
30,000

รับผิดชอบ
ตาบลตะพง โรงเรียน
วัดช้างชนฯ

36 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนวันเด็กแห่งชาติ

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้กันทา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

30,000

ตาบลตะพง

โรงเรียนวัดยายดา

37 โครงการรณรงค์กาจัดยุงลายป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก
(ตะพงร่วมใจกาจัดโรคไข้
เลือดออก)

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

16 หมู่บา้ น

50,000

ตาบลตะพง

กองสาธารณสุข ฯ

38 โครงการอบรมและพัฒนา
แกนนาชุมชนด้านสุขภาพ
ตาบลตะพง

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

300 คน

900,000

35 โครงการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการเด็กและเยาวชน

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

กอง
สาธารณสุขฯ

37

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
150,000

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
39 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหน่วย 1. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
บริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การ 2. ประสานงาน
บริหารส่วนตาบลตะพง
3. ดาเนินการ
4. ติดตามประเมินผล

ผลผลิต
ปรับปรุงต่อเติมอาคารฯ เช่น
ติดตั้งกันสาด ผ้าม่าน

รับผิดชอบ
อาคารหน่วย
กอง
บริการการแพทย์ สาธารณสุขฯ

40 โครงการกิจกรรมวิชาการ
"วันวิชาการสร้างสรรค์สัมพันธ์
ชุมชน"

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลตะพงทุกคน

120,000 ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

41 โครงการคาราวานการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

จัดกิจกรรมต่าง ๆ การเรียนรู้
นอกสถานที่สาหรับเด็กปฐมวัย
ในการพัฒนาการเรียนรู้นอก
เหนือจากห้องเรียน

90,000

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

ฉุกเฉิน
อบต.ตะพง

ตาบลตะพง กองการศึกษาฯ

38

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลตะพงทุกคน

(บาท)
80,000

43 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาเด็กและเยาวชน

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทาง
ด้านร่างการให้เหมาะสม
ตามวัย

150,000 ตาบลตะพง กองการศึกษาฯ

44 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานพัฒนาสตรีส่งเสริมภาวะ
ผู้นาองค์กรสตรีตาบลตะพง

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ดาเนินการ
4.สรุปผล

กลุ่มสตรีตาบลตะพง
มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น นาความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาองค์กร

45 โครงการอุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่ที่ 1 - 16

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

16 หมู่บา้ น

42 โครงการศิลปะเด็กปฐมวัย

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

1,100,000 ตาบลตะพง กองสวัสดิการ
สังคม

240,000 ตาบลตะพง

กองสาธารณสุข ฯ

39

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ

ผลผลิต
จัดหาครูที่มีความรู้ ความ
สามารถและทักษะในการ
จัดการเรียนรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู้ให้ครอบเต็มตาม
หลักสูตร

(บาท)
รับผิดชอบ
100,000 ตาบลตะพง กองการศึกษาฯ

47 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การศาสนาและวัฒนธรรม
ตาบลตะพง

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการศาสนา
และวัฒนธรรม

400,000 ตาบลตะพง กองการศึกษาฯ

48 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ข้าราชการและบุคลากรทาง
การศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตะพงทุกคน

150,000 ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

46 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาตาบลตะพง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

40

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

ขั้นตอน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานงาน
3. ดาเนินการ
4. ติดตามประเมินผล

ผลผลิต
16 หมู่บา้ น

50 โครงการการจัดการส่งเสริมผู้
สูงอายุตาบลตะพง (โรงเรียนผู้
สูงอายุ"แก่อย่าสง่า ชราอย่าง
มีคุณภาพ")ประจาปี 2560

1.ขออนุมัติโครงการ
2.สอบถามความพร้อม
สถานะการคลัง
3.ดาเนินการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ
4.ติดตามประเมินผล

ผู้สูงอายุตาบลตะพง
มีสุขภาพและสุขภาพ
จิตที่ดี และชรา
อย่างมีคุณภาพ

400,000

51 โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด
สาหรับเด็กและเยาวชน

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้จัดกิจกรรม
ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

24,000

49 โครงการสมทบเงินงบประมาณ
ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.
ตะพง จ.ระยอง
(ครอบคลุมงานป้องกันโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพ)

พื้นที่

หน่วยงาน

(บาท)
รับผิดชอบ
1,000,000 ตาบลตะพง
กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

พื้นที่ กองสวัสดิการ
ต.ตะพง
สังคม

ตาบลตะพง

โรงเรียน
บ้านเนินเสาธง
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รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
เด็กและเยาวชนได้จัดกิจกรรม
ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพแข็งแรงและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

(บาท)
30,000

53 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

100,000 ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

54 โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬา
ระดับหมู่บา้ น หมู่ที่ 1-16

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

จัดกิจกรรมของศูนย์กีฬา
ระดับหมู่บา้ น หมู่ที่ 1 - 16
หมู่ท1ี่ 45,000.-บาท
หมู่ท2ี่ 45,040.-บาท
หมู่ท3ี่ 10,000.-บาท
หมู่ท4ี่ 40,000.-บาท
หมู่ท5ี่ 50,000.-บาท
หมู่ท6ี่ 25,000.-บาท
หมู่ท7ี่ 25,000.-บาท
หมู่ท8ี่ 35,000.-บาท

522,650 ตาบลตะพง หมู่ที่ 1 - 16

52 โครงการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการสาหรับเด็ก
และเยาวชน

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

ตาบลตะพง โรงเรียนวัดยายดา

42

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

(ต่อ)

ผลผลิต
หมู่ท9ี่ 25,000.-บาท
หมู่ท1ี่ 0 40,000.-บาท
หมู่ท1ี่ 1 47,610.-บาท
หมู่ท1ี่ 2 30,000.-บาท
หมู่ท1ี่ 3 30,000.-บาท
หมู่ท1ี่ 4 25,000.-บาท
หมู่ท1ี่ 5 30,000.-บาท
หมู่ท1ี่ 6 20,000.-บาท

55 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตาบลตะพง ประจาปี 2560

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสตรีฯ
2.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ดาเนินการ
4.สรุปผล

กลุ่มสตรีพฒ
ั นา
ศักยภาพกลุ่มให้
เข้มแข็ง

56 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ประชาชนในจานวน 16
หมู่บา้ นร่วมการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

งบประมาณ
(บาท)

70,000

พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

ตาบลตะพง กองสวัสดิการ
สังคม

1,100,000 ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

43

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
ได้รื้อฟื้นประเพณีวฒ
ั นธรรม
โบราณต่าง ๆ

(บาท)
รับผิดชอบ
500,000 ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

58 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

25,000

59 โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก
และเยาวชนทากิจกรรมร่วม
กันในตาบลตะพงทุกคน

350,000 ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

57 โครงการลานวัฒนธรรม

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

44

60 โครงการสานักงานสีเขียว

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
ผลผลิต

พื้นที่

หน่วยงาน

(บาท)
รับผิดชอบ
กอง
200,000 ตาบลตะพง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

สาธารณสุข ฯ

61 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินเสาธง

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ก่อสร้างเสาธงศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กบ้านเนินเสาธง

50,000

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

62 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเนิน
เสาธง

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

63 โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
ว่างงานตาบลตะพง

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ดาเนินการ
4.สรุปผล

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มรายได้

50,000

อบต.ตะพง กองสวัสดิการ
สังคม

บ้านเนินเสาธง

45

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

ขั้นตอน
64 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 1.ประชุมกรรมการ
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัด
2.จัดทาโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะพง 3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
จัดอบรมปรับปรุงหลักสูตร
ให้กับข้าราชการครู
คณะกรรมการบริหาร ศพด.
และบุคลากรทางการศึกษา

(บาท)
30,000

65 โครงการซ่อมแซมบ้านให้แก่
ผู้ยากไร้

1.ขออนุมัติโครงการ
2.จัดประชุมคณะกรรมการ
3.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
4.ดาเนินการ
5.สรุปผล

ผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง

30,000

66 โครงการจัดทาแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับ
เด็กและเยาวชนตาบลตะพง

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึง
ความสาคัญของการเป็นอยู่
แบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง

50,000

พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

ตาบลตะพง

โรงเรียน
วัดตะพงนอก

46

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
เด็กและเยาวชนได้จัดกิจกรรม
ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กมีสุข
ภาพแข็งแรงและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

(บาท)
50,000

ตาบลตะพง โรงเรียนวัดยายดา

68 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยเด็กปฐมวัย

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบล
ตะพงทุกคน

60,000

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

69 โครงการห้องสมุดมีชีวติ

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนมีหนังสือ
ไว้อ่านและค้นคว้า
เด็กและเยาวชนมีหนังสือ
ไว้อ่านและค้นคว้า

50,000

ตาบลตะพง

67 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การสอนนาฏศิลป์พื้นบ้าน
สาหรับเด็กและเยาวชน
(กลองยาว)

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

โรงเรียน
บ้านเนินเสาธง
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รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
เด็กและเยาวชนเห็นถึงโทษ
ภัยของยาเสพติด และเพื่อเฝ้า
ระวังให้เด็กและเยาวชนห่าง
ภัยจากยาสเพติด

(บาท)
5,000

รับผิดชอบ
ตาบลตะพง โรงเรียน
บ้านเนินเสาธง

71 โครงการส่งเสริมการทาน้า
สมุนไพรฝางเพื่อการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้
การทาน้าสมุนไพรฝางและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

30,000

ตาบลตะพง

โรงเรียนวัดยายดา

72 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ไฮโดรโปรดิกส์เพื่อการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้

15,000

ตาบลตะพง

โรงเรียนวัดยายดา

70 โครงการวัยใสป้องกันภัย
ยาเสพติด

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

การทาน้าสมุนไพรฝางและใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์
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รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้
การทาน้าสมุนไพรฝางและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

(บาท)
10,000

74 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว
ตาบลตะพง (ครอบครัวอบอุ่น
สร้างพลังเปลี่ยนแปลง
สังคมไทย)

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ดาเนินการ
4.สรุปผล

ครอบครัวในตาบล
ตะพงมีความรัก
ความเข้าใจกัน

150,000

75 โครงการส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีการทานา เกี่ยวข้าว
นวดข้าวและสีข้าว ให้แก่เด็ก
และเยาวชน

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้เรียนรูก้ ารสืบสาน

100,000 ตาบลตะพง

โรงเรียนวัดยายดา

76 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
การแยกขยะในโรงเรียน
(ธนาคารขยะ)

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรม
ร่วมกันและปลูกฝังให้เด็กมี
จิตสานึกในการรักษาความ
สะอาดภายในโรงเรียน

30,000

โรงเรียนวัดยายดา

73 โครงการรณรงค์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

ตาบลตะพง

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

โรงเรียนวัดยายดา

พื้นที่ กองสวัสดิการ
ต.ตะพง
สังคม

สืบสานประเพณีการทานา
เกี่ยวข้าว นวดข้าวและสีข้าว
เป็นความรู้ต่อไป

ตาบลตะพง
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รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

ผลผลิต
เด็กและเยาวชนได้ใช้คอม
พิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
การเรียนและสร้างประสิทธิ
ภาพการเรียนให้แก่เด็กและ
เยาวชน

(บาท)
80,000

ตาบลตะพง

โรงเรียนวัดยายดา

78 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีตาบลตะพง
ประจาปี 2560

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ดาเนินการ
4.สรุปผล

กลุ่มสตรีตาบลตะพงมีการ
รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น นาความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนาองค์กร

80,000

ตาบลตะพง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

79 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถาม
ความพร้อม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและ
รายงานผล

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กและ
เยาวชนทากิจกรรมร่วมกันใน
ตาบลตะพงทุกคน

250,000 ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

77 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการเล่นดนตรีสากล
วงดุริยางค์ของเด็กและเยาวชน

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
ก.ย.

โครงการ

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

ที่

50

1.ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านชุมชนน่าอยู่
1.4 แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ

1 โครงการกาจัดขยะอินทรีย์
และผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1. ขออนุมัติโครงการ
16 หมู่บา้ น
2. ขออนุมัติจดั ซื้อ-จัดจ้าง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)
20,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ตาบลตะพง
กอง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน 1. ขออนุมัติโครงการ
16 หมู่บา้ น
ด้านการจัดการธรรมชาติและ
2. ขออนุมัติจดั ซื้อ-จัดจ้าง
สิ่งแวดล้อมในตาบลตะพง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

300,000

3 โครงการธนาคารขยะชุมชน

200,000

1. ขออนุมัติโครงการ
16 หมู่บา้ น
2. ขออนุมัติจดั ซื้อ-จัดจ้าง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

พื้นที่

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

ที่

ตาบลตะพง

กอง
สาธารณสุขฯ

ตาบลตะพง

กอง
สาธารณสุขฯ
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โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

ขั้นตอน
ผลผลิต
4 โครงการจัดทาป้ายให้ความรู้อนุรักษ์ 1. ขออนุมัติโครงการ
16 หมู่บา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ขออนุมัติจดั ซื้อ-จัดจ้าง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
20,000

5 โครงการอนุรักษ์แหล่งน้าและพัฒนา 1. ขออนุมัติโครงการ
16 หมู่บา้ น
ป่าชุมชน
2. ขออนุมัติจดั ซื้อ-จัดจ้าง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

20,000

6 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชน
ตะพงอย่างยั่งยืน

20,000

1. ขออนุมัติโครงการ
16 หมู่บา้ น
2. ขออนุมัติจดั ซื้อ-จัดจ้าง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

พื้นที่

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ตาบลตะพง
กอง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ที่

สาธารณสุขฯ

ตาบลตะพง

กอง
สาธารณสุขฯ

ตาบลตะพง

กอง
สาธารณสุขฯ
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1.ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านชุมชนน่าอยู่
1.5 แนวทางการพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
โครงการ

หน่วยงาน พ.ศ.2559

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1. คณะกรรมการกาหนด TOR การจัดเก็บรายได้ของ อบต.ตะพง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จัดเก็บรายได้
2. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

50,000

อบต.ตะพง

กองคลัง

3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
ประจาปีงบประมาณ 2560

200,000

อบต.ตะพง

กองคลัง

1. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. ประสานงาน
3. ดาเนินการ
4. ติดตามประเมินผล

ผลผลิต
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อให้เกิดความ
สามัคคีภายในองค์กร

พื้นที่

(บาท)
150,000

1 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาภายในเชื่อมความสามัคคี

ขั้นตอน
1.กาหนดวัน เวลา
2.ขออนุมัติโครงการ
3.ประสานงาน
4.ดาเนินการ
5.ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

ปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจาปี 2559

รับผิดชอบ

พ.ศ.2560

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

ที่

รายละเอียดโครงการ
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โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559

ขั้นตอน
1.กาหนดวัน เวลา
2.ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3.ขออนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ

ผลผลิต
(บาท)
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ , สมาชิกสภา ฯ , กานัน - 160,000

5.ติดตามประเมินผล

ตาบลตะพง

5 โครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ของ อปท. ระดับอาเภอ

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่เทศบาลตาบลทับมา

เพื่อบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

6 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการดาเนินการจัดหา
พัสดุ

1. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. ประสานงาน
3. ดาเนินการ
4. ติดตามประเมินผล

เพิ่มศักยภาพความรู้แก่บคุ ลากร

7 โครงการ อบต.เคลื่อนที่

1.กาหนดวัน เวลา
2.ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3.ขออนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.ติดตามประเมินผล

1,000,000 อบต.ตะพง สานักงานปลัด
1.ให้บริการประชาชนนอกสถานที่
2.รับฟังปัญหาความต้องการที่ประชาชน
อยากให้ อบต. ดาเนินการ ก่อน - หลัง
3.นาปัญหา/ ความต้องการของประชาชน
มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

4 โครงการสภาที่ปรึกษา

รับผิดชอบ

พ.ศ.2560

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

ที่

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

ผู้ใหญ่บ้าน , ประธานประชาคม ตาบลตะพง
ผูแ้ ทนบริษัท และองค์กรต่าง ๆ ได้มีโอกาส

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน

20,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

30,000

อบต.ตะพง

การซื้อ-การจ้าง ของ อปท.
ระดับอาเภอ
กองคลัง
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โครงการ

ขั้นตอน
8 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน 1. ขอนุมัติจัดซื้อ
(กองช่าง)
2. ตกลงราคา
8.1 เก้าอี้สานักงาน เบาะนวม 3. ดาเนินการจัดซื้อ
มีเท้าแขนไม่มีล้อ
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559

ผลผลิต
เก้าอี้สานักงาน เบาะนวม มีเท้าแขน
ไม่มีล้อ จานวน 3 ตัว (ตามราคาตลาด)

(บาท)
12,000

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองช่าง

8.2 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก

1. ขอนุมัติจัดซื้อ
2. ตกลงราคา
3. ดาเนินการจัดซื้อ
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ

ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้
(ตามราคาตลาด)

10,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

8.3 เก็บเอกสารแบบบานทึบ

1. ขอนุมัติจัดซื้อ
2. ตกลงราคา
3. ดาเนินการจัดซื้อ
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ

ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ จานวน
2 ตู้ (ตามราคาตลาด)

9,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

9 โครงการจัดหาครุภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(กองช่าง)
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์

1. ขอนุมัติจัดซื้อ
2. ตกลงราคา
3. ดาเนินการจัดซื้อ
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จานวน 2
เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

24,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

10 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(กองช่าง)
จอภาพ LCD หรือ LED
ขนาด 18.5 นิ้ว

1. ขอนุมัติจัดซื้อ
2. ตกลงราคา
3. ดาเนินการจัดซื้อ
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาด 18.5
นิ้วจานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปีพ .ศ.2558

3,300

อบต.ตะพง

กองช่าง

พ.ศ.2560

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

ที่
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โครงการ

ขั้นตอน
11 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน 1. ขออนุมัติจัดซื้อ
(สานักงานปลัด)
2.ตกลงราคา
11.1เครื่องถ่ายเอกสาร
3.ดาเนินการจัดซื้อ
4.ส่งมอบ - ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

ผลผลิต
เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล ความเร็ว
30 แผ่น ต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
(ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณ
(บาท)
120,000

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559
รับผิดชอบ

อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ

11.2 เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง 1. ขออนุมัติจัดซื้อ
2.ตกลงราคา
3.ดาเนินการจัดซื้อ
4.ส่งมอบ - ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 223,000
ฉลากเบอร์ 5 ขนาด 30,000 บีทยี ู
จานวน 3 เครื่อง ขนาด 48,000 บีทยี ู
จานวน 2 เครื่อง

อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ

11.3ชุดรับแขก

1. ขออนุมัติจัดซื้อ
2.ตกลงราคา
3.ดาเนินการจัดซื้อ
4.ส่งมอบ - ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

ชุดรับแขกจานวน 1 ชุด ชุดละ 15,000 บาท

15,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ

1. ขออนุมัติจัดซื้อ
2.ตกลงราคา
3.ดาเนินการจัดซื้อ
4.ส่งมอบ - ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

ตู้เก็บของจานวน 1 ตู้ ตู้ละ 6,000 บาท
(ตามราคาท้องตลาด)

6,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ

11.4 ตู้เก็บของ

พ.ศ.2560

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

ที่

(ตามราคาท้องตลาด)
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โครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559

ขั้นตอน
11.5 ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือ่ น 1. ขออนุมัติจัดซื้อ
กระจก 2 บาน
2.ตกลงราคา
3.ดาเนินการจัดซื้อ
4.ส่งมอบ - ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

ผลผลิต
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน
จานวน 7 ตู้ ตู้ละ 4,000 บาท
(ตามราคาท้องตลาด)

(บาท)
28,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ

11.6โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ระดับ 1-2

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2
จานวน 3 ชุด ๆละ 5500 บาท
(ตามราคาท้องตลาด)

16,500

อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ

12 โครงการฝึกอบรมการจัดทาแผน - 1.กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
1.ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในการ
พัฒนา การจัดทางบประมาณและ 2.จัดหาวิทยากร
จัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
แผนชุมชน
3.ขออนุมัติโครงการ
และแผนชุมชน
4.ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ 2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดประชุม
5.ติดตามประเมินผล
ประชาคมหมู่บา้ น เพื่อจัดทาแผนชุมชน
นาเสนอให้แก่ อบต.ตะพง ได้

50,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

13 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การเกษตร 1. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
(กองสาธารณสุขฯ)
2. ประสานงาน
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
3. ดาเนินการ
4. ติดตามประเมินผล

295,000

ตาบลตะพง

1. ขออนุมัติจัดซื้อ
2.ตกลงราคา
3.ดาเนินการจัดซื้อ
4.ส่งมอบ - ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

เครื่องพ่นหมอกควัน 5 เครื่อง

รับผิดชอบ

พ.ศ.2560

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

ที่

กอง
สาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

14 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(กองการศึกษาฯ)
1.ขอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
14.1 จัดซื้อชั้นวางทีวี
2.ประสานงาน
จานวน 1 ชั้น
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
ผลผลิต

(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559
รับผิดชอบ

ชั้นวางทีวี

3,000

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ
(ศูนย์ฯ
วัดช้างชนฯ)

14.2 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด

1.ขอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ประสานงาน
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

5,500

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ
(ศูนย์ฯ
บ้านเนิน
เสาธง)

14.3 จัดซื้อพัดลม ติดฝาผนัง
จานวน 56 ตัว

1.ขอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ประสานงาน
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

พัดลม ติดฝาผนัง

84,000

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ
(ศูนย์ฯ
วัดตะพงนอก)

14.4 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบบานทึบ จานวน 3 ตู้

1.ขอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ประสานงาน
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ

12,000

อบต. ตะพง กองการศึกษา ฯ
(ศูนย์ฯ
บ้านเนิน
เสาธง)

พ.ศ.2560

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

ที่
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โครงการ

งบประมาณ

ขั้นตอน
14.5 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 1.ขอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
กระจก จานวน 4 ตู้
2.ประสานงาน
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

ผลผลิต
ตู้เก็บเอกสารเหล็กกระจก

(บาท)
16,000

14.6 จัดซื้อแท็งค์น้า

แท็งค์น้า ขนาด 1,500 ลิตร

7,500

1.ขอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
ขนาด 1,500ลิตร จานวน 1 แท็งค์ 2.ประสานงาน
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล
15 โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
บอกเขตพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
และป้ายบอกเขตควบคุม
อาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

1. ขออนุมัติจ้าง
2. ตกลงราคา
3. ดาเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์บอกเขตพระราชบัญญัติ

16 โครงการจัดทาป้ายสัญลักษณ์
บอกเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตะพง

1. ขออนุมัติจ้าง
2. ตกลงราคา
3. ดาเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

ก่อสร้างป้ายสัญลักษณ์บอกเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลตะพง จานวน 2 ป้าย

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559
รับผิดชอบ

พ.ศ.2560

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

ที่

อบต. ตะพง กองการศึกษา ฯ
(ศูนย์ฯ
วัดช้างชนฯ)

ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ
(ศูนย์ฯ
วัดตะพงนอก)

100,500

อบต.ตะพง

กองช่าง

150,000

อบต.ตะพง

กองช่าง

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และป้ายบอกเขต
ควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ.2522 จานวน 8 ป้าย (ตามราคาตลาด)

(ตามราคาตลาด)
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17 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ (กองการศึกษาฯ)
17.1 จัดซื้อโทรทัศน์
แอล อี ดี(LED TV)
จานวน 3 เครื่อง
17.2 จัดซื้อเครื่องเล่น DVD
จานวน 2 เครื่อง

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

งบประมาณ
ผลผลิต

(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559
รับผิดชอบ

1.ขอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ประสานงาน
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
- ศูนย์ฯ วัดตะพงนอก จานวน 2 เครื่อง
- ศูนย์ฯ วัดช้างชนฯ จานวน 1 เครื่อง

27,000 อบต. ตะพง กองการศึกษา ฯ

1.ขอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ประสานงาน
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

เครื่องเล่น DVD
- ศูนย์ฯ วัดยายดา
- ศูนย์ฯ วัดช้างชนฯ

4,000

17.3 จัดซื้อลาโพงอเนกประสงค์ 1. ขออนุมัติจัดซื้อ - จ้าง
พร้อมแอมป์ จานวน 2 เครื่อง
2. ประสานงาน
3. ดาเนินการ
4. ติดตามประเมินผล

ลาโพงอเนกประสงค์พร้อมแอมป์
- ศูนย์ฯ บ้านเนินเสาธง

ั ฑ์ยานพาหนะ 1. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
รถยนต์บรรทุกดีเซล จานวน 1 คัน
18 โครงการจัดหาครุภณ
และขนส่ง (กองคลัง)
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดัล
เบิ้ลแค็บ (ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผล

พ.ศ.2560

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

ที่

อบต. ตะพง กองการศึกษา ฯ

6,000 อบต. ตะพง กองการศึกษา ฯ

787,000

อบต.ตะพง

กองคลัง
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งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559

ขั้นตอน
ผลผลิต
เครื่องขยายเสียงไร้สาย
19 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
(กองคลัง)
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แบบหิ้วพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ตู้
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
(ตามราคาท้องตลาด)
3. ประสานงาน
ไร้สายแบบหิ้วพร้อมอุปกรณ์
4. ดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผล

(บาท)
8,500

อบต.ตะพง

รับผิดชอบ
กองคลัง

20 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน 1. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
เครื่องพิมพ์เช็ค จานวน 1 เครื่อง
(กองคลัง)
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามราคาท้องตลาด)
20.1 เครื่องพิมพ์เช็ค
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผล

40,000

อบต.ตะพง

กองคลัง

40,000

อบต.ตะพง

กองคลัง

20.2 ตู้เอกสารแบบลิ้นชัก 5 ชั้น
สาหรับใส่ระวางแผนที่ขนาด (A1)

21 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
(สานักงานปลัดฯ)

ตู้เอกสารแบบลิ้นชัก 5 ชั้น
จานวน 2 ตู้ ๆละ 20,000 บาท
(ราคาท้องตลาด)
1. ขออนุมัติจ้าง
2. สอบราคา
3. ดาเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2560

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

ที่

รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
787,000 อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 1,400ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ กระบะสาเร็จรูป
ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

61
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รายละเอียดโครงการ

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559

ผลผลิต
ปั้มจุ่ม (ไดโว่) ขนาด 2 นิ้ว 400 w
จานวน 8 เครื่อง

(บาท)
รับผิดชอบ
30,000 อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ

23 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
1.ขออนุมัติจัดซื้อ
จานวน 1 เครื่อง
2.ตกลงราคา
3.ดาเนินการ
4.ส่งมอบ-ตรวจรับ

คอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง

16,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

24 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของบุคลากรกองคลัง

1. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. ประสานงาน
3. ดาเนินการ
4. ติดตามประเมินผล

บุคลากรมีประสบการณ์และมีทกั ษะ
มากยิ่งขึ้น

100,000

อบต.ตะพง

กองคลัง

25 โครงการพัฒนาความรู้
องค์การบริหารส่วนตาบลตะพง

1.กาหนดวัน เวลา
2.ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ขออนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.ติดตามประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตาบลตะพงสามารถ
บริหารจัดการงานตามอานาจหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

60,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

22 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร
(สานักงานปลัดฯ)

ขั้นตอน
1.ขออนุมัติจัดซื้อ
2.ตกลงราคา
3.ดาเนินการจัดซื้อ
4.ส่งมอบ - ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

พ.ศ.2560

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

ที่

62

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

ขั้นตอน
26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. ขออนุมัติจัดซื้อ
(สานักงานปลัดฯ)
2.ตกลงราคา
26.1 คอมพิวเตอร์
3.ดาเนินการจัดซื้อ
4.ส่งมอบ - ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559

ผลผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 3 เครื่อง
เครือ่ งละ 29000 บาท จานวน 1 เครือ่ ง
เครือ่ งล่ะ 16000 บาท จานวน 2 เครือ่ ง

(บาท)
61,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ

1.ขออนุมัติจัดซื้อ
2.ตกลงราคา
3.ดาเนินการจัดซื้อ
4.ส่งมอบ - ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดา จานวน

6,600

อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ

26.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

1. ขออนุมัติจัดซื้อ
2.ตกลงราคา
3.ดาเนินการจัดซื้อ
4.ส่งมอบ - ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกจานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 4300 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ) ประจาปี
งบประมาณ 2559

17,200

อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ

26.4 เครื่องสารองไฟ

1. ขออนุมัติจัดซื้อ
2.ตกลงราคา
3.ดาเนินการจัดซื้อ
4.ส่งมอบ - ตรวจรับ
5.ติดตามประเมินผล

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน
3 เครื่องๆละ 3200 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ) ประจาปี
งบประมาณ 2559

9,600

อบต.ตะพง สานักงานปลัดฯ

26.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

รับผิดชอบ

พ.ศ.2560

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

ที่

2 เครื่องๆละ 3300 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ) ประจาปี
งบประมาณ 2559
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โครงการ

27 โครงการครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(กองการศึกษาฯ)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จานวน 2 เครื่อง

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1.ขอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.ประสานงาน
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

28 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
(กองการศึกษาฯ)
1.ขอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 2.ประสานงาน
พร้อมติดตั้ง จานวน 3 ชุด
3.ดาเนินการ
4.ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559

ผลผลิต

(บาท)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
- ศูนย์ฯ วัดยายดา
- ศูนย์ฯ วัดช้างชนฯ

8,600

อบต. ตะพง กองการศึกษา ฯ

750,000

อบต. ตะพง กองการศึกษา ฯ

เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กพร้อมติดตั้ง
- ศูนย์ฯ วัดตะพงใน
- ศูนย์ฯ วัดยายดา
- ศูนย์ฯ วัดช้างชนฯ

รับผิดชอบ

29 โครงการพัฒนาความรู้
องค์การบริหารส่วนตาบลตะพง

1.กาหนดวัน เวลา
องค์การบริหารส่วนตาบลตะพงสามารถ
2.ประสานงานกับหน่วยงาน บริหารจัดการงานตามอานาจหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ขออนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.ติดตามประเมินผล
5.ดาเนินการ

60,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

30 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(กองสาธารณสุขฯ)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด
ตั้งโต๊ะ

1. ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. ประสานงาน
3. ดาเนินการ
4. ติดตามประเมินผล

16,000

อบต.ตะพง

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง

พ.ศ.2560

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

ที่

กอง
สาธารณสุข ฯ
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งบประมาณ
ผลผลิต

พื้นที่

หน่วยงาน พ.ศ.2559

ขั้นตอน
31 โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้าย 1. ขออนุมัติจ้าง
ประชาสัมพันธ์แบบระบบจอ LED 2. สอบราคา
3. ดาเนินการก่อสร้าง
4. ส่งมอบ - ตรวจรับ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)
รับผิดชอบ
เพือ่ ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้นักท่องเทีย่ ว 2,000,000 ตลาดกลาง สานักงานปลัดฯ
พ่อค้า แม่ค้าได้รับทราบข้อมูลต่างๆ
ผลไม้ตะพง

32 โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตาบล 1.กาหนดวัน เวลา
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง 2.ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ขออนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.ติดตามประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตาบลตะพงสามารถ
บริหารจัดการงานตามอานาจหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

300,000

พ.ศ.2560

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

ที่

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

33 โครงการศึกษาดูงานองค์การบริหาร 1.กาหนดวัน เวลา
จัดทัศนศึกษาดูงานตามวัน เวลา สถานที่ 900,000 ตามโครงการ สานักงานปลัด
ส่วนตาบลตะพง
2.ประสานงานกับหน่วยงาน ที่กาหนดตามโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง
3.ขออนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.ดาเนินการ
34 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม อบต.ตะพง

1.จัดหาวิทยากร
2.ขออนุมัติจัดซื้อ - จ้าง
3.ประสานงาน
4.ดาเนินงาน
5.ติดตามประเมินผล

1.พนง.ตระหนักถึงความสาคัญของการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรม
2. พนง.เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กร
และเพื่อนร่วมงาน
3.ลดความขัดแย้งภายในองค์กร

60,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัด
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66

1.ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านชุมชนน่าอยู่
1.6 แนวทางการพัฒนาด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
งบประมาณ

ขั้นตอน
ผลผลิต
1. ขออนุมัติจดั ซื้อ-จัดจ้าง 1. ช่วยลดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาล
2. ประสานงาน
2. ปะชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
3. ดาเนินการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. รายงานผล

(บาท)
50,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 1. เสนอโครงการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2. ประสานงาน
ในการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมากขึ้น
3. ดาเนินการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. รายงานผล

150,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

3 โครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ 1. ขออนุมัติจดั ซื้อ-จัดจ้าง 1. ช่วยลดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาล
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 2. ประสานงาน
2. ปะชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
3. ดาเนินการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. รายงานผล

50,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

โครงการ

1 โครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

รายละเอียดโครงการ

ที่

66

1.ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านชุมชนน่าอยู่
1.7 แนวทางการพัฒนาด้านเชิดชูคุณธรรม
โครงการ

1 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทงหาดแม่ราพึง

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ

ผลผลิต
ประชาชนในตาบลได้
ทากิจกรรมร่วมกัน

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

(บาท)
รับผิดชอบ
600,000 ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ที่

3.จัดทาหนังสือสอบถามความพร้อม

4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและรายงานผล
2 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 1. ทาหนังสือเชิญผู้ร่วมงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 2.ขออนุมัติจัดซื้อ - จ้าง
5 ธันวามหาราช
3.ประสานงาน
4.ดาเนินการ
5.ติดตามประเมินผล

1.ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี

3 โครงการจัดงานวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดกิจกรรม

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถามความพร้อม

700,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2.ประชาชนได้รว่ มกิจกรรมเพื่อประโยชน์

แก่ชุมชนและสังคม

20,000 ตาบลตะพง

ที่วา่ การ
อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง

4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและรายงานผล
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รายละเอียดของโครงการ

โครงการ

ขั้นตอน
4 โครงการส่งเสริมประเพณี 1.ประชุมกรรมการ
ท้องถิ่นบ้านป่าคั่น หมู่ที่ 10 2.จัดทาโครงการ

ผลผลิต
จัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อ
ป่าคั่น หมู่ที่ 10

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

ที่

200,000 ตาบลตะพง คณะกรรมการ
หมู่บา้ นหมู่ที่ 10

3.จัดทาหนังสือสอบถามความพร้อม

4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและรายงานผล
5 โครงการประเพณีสงกรานต์ 1.ประชุมกรรมการ
(วันไหล) ตาบลตะพง
2.จัดทาโครงการ

ประชาชนในตาบลตะพง
ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันทา
3.จัดทาหนังสือสอบถามความพร้อม ให้เกิดความสามัคคี
4.ดาเนินการตามโครงการ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5.สรุปผลโครงการและรายงานผล

6 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
อนุรักษ์มรดกไทยและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2
เมษายน และกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมของอาเภอ
เมืองระยองเข้าร่วมงาน
อนุรักษ์มรดกไทย จังหวัด
ระยอง ประจาปี 2560

1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.จัดทาหนังสือสอบถามความพร้อม

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดกิจกรรม

500,000 ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

20,000 ตาบลตะพง

ที่วา่ การ
อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง

4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและรายงานผล
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โครงการ

7 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ประจาหมู่บา้ น
หมู่ที่ 1-16 ตาบลตะพง

รายละเอียดของโครงการ
ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ
3.ส่งโครงการ
4.รับมอบงบประมาณ
5.สรุปผลโครงการและรายงานผล

ผลผลิต
ประชาชนในตาบลตะพง
และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วม
ประเพณีทอ้ งถิ่น
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 1 - 16
หมู่บา้ นหมู่ท1ี่ 20,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท2ี่ 30,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท3ี่ 35,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท4ี่ 40,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท5ี่ 50,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท6ี่ 40,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท7ี่ 30,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท8ี่ 30,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท9ี่ 40,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท1ี่ 0 30,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท1ี่ 1 40,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท1ี่ 2 30,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท1ี่ 3 25,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท1ี่ 4 28,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท1ี่ 5 30,000.-บาท
หมู่บา้ นหมู่ท1ี่ 6 40,000.-บาท

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย

ดาเนินการ
538,000 ตาบลตะพง หมู่ที่ 1 - 16

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

ที่

69

โครงการ

8 โครงการถวายเทียนพรรษา

รายละเอียดของโครงการ
ขั้นตอน
1.ประชุมกรรมการ
2.จัดทาโครงการ

ผลผลิต
จัดถวายเทียนพรรษาให้แก่
วัดในบริเวณองค์การ
3.จัดทาหนังสือสอบถามความพร้อม บริหารส่วนตาบลตะพง
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลโครงการและรายงานผล

9 โครงการจัดงานเฉลิม
1. ทาหนังสือเชิญผู้ร่วมงาน
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 2.ขออนุมัติจัดซื้อ - จ้าง
พระบรมราชินีนาถ
3.ประสานงาน
4.ดาเนินการ
5.ติดตามประเมินผล

1.ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

ที่

200,000 ตาบลตะพง กองการศึกษา ฯ

600,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2.เพิ่มจานวนต้นไม้และความอุดม สมบูรณ์แก่ธรรมชาติ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร
โครงการ

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
มังคุด

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
1. เปิดรับผู้เข้าอบรม
2. ขออนุมัติดาเนินการ
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

2 โครงการส่งเสริมการปลูกมะนาว 1เปิดรับผู้เข้าอบรม
ในบ่อซีเมนต์เพื่อบริโภค
2 ขออนุมัติดาเนินการ
ในครัวเรือน
3 ประสานงาน
4 ดาเนินการ
5 ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วยงาน

ผลผลิต
(บาท)
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
900,000
2. มังคุดของตาบลตะพงมีคุณภาพ

รับผิดชอบ
ตาบลตะพง สานักงานปลัด

1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
2. ผู้เข้าอบรมมีอาชีพเสริม

30,000

ตาบลตะพง สานักงานปลัด

200,000

ตาบลตะพง สานักงานปลัด

3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรด้าน 1. เปิดรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เกษตรกรตาบลตะพงสามารถ
ราคาผลผลิตทางการเกษตร 2. ขออนุมัติดาเนินการ ขายผลผลิตได้ไม่ต่ากว่าทุน
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ที่
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โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอน
ผลผลิต
4 โครงการศึกษาดูงานเกษตรกร 1. เปิดรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
ตาบลตะพง
2. ขออนุมัติดาเนินการ
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)
300,000

พื้นที่

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ตาบลตะพง สานักงานปลัด

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ที่
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3.ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านการพัฒนาตลาดกลางเกษตรตาบลตะพง
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบการค้าและบริการ
โครงการ

รายละเอียดโครงการ

งบประมาณ

ขั้นตอน
ผลผลิต
1 โครงการจัดระเบียบตลาดกลาง 1.เสนอโครงการ
ร้านค้า แผงลอยในตลาดกลางผลไม้
ผลไม้ตาบลตะพง
2.ประสานงาน
ตะพงมีการจัดวางสินค้าอย่างเป็น
3.ดาเนินการ
ระเบียบเรียบร้อย
4.ติดตามและประเมินผล
5.รายงานผล

(บาท)
100,000

2 โครงการจัดระเบียบการจราจร 1.เสนอโครงการ
ตลาดกลางผลไม้ตะพงมีการจราจร
2.ประสานงาน
ที่สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย
3.ดาเนินการ
4.ติดตามและประเมินผล
5.รายงานผล

50,000

พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ที่

ตลาดกลางผลไม้ สานักงานปลัด

ตาบลตะพง

ตลาดกลางผลไม้ สานักงานปลัด

ตาบลตะพง
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76

4.ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านการท่องเที่ยว
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โครงการ

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน

1 โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ 1. ประชุมส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง
และของดีเมืองระยอง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล
2 โครงการถนนผลไม้
สไตล์ตะพง

งบประมาณ
ผลผลิต

1.มีกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตทางการ
เกษตร (ผลไม้)
2.มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดระยอง

1. ประชุมส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง 1. มีกจิ กรรมส่งเสริมผลผลิตทางการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประสานงาน
4. ดาเนินการ
5. ติดตามประเมินผล

(บาท)

พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ที่

200,000 อบต.ตะพง สานักงานปลัด

850,000

อบต.ตะพง สานักงานปลัด

เกษตร (ผลไม้)
2.มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของตาบลตะพง
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4.ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านการท่องเที่ยว
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์
โครงการ

1 โครงการมัคคุเทศน์น้อย

รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอน
ผลผลิต
1.เสนอโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตาบลตะพง
2.ประสานงาน
3.ดาเนินการ
4.ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)
50,000

พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

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

ที่

ตาบลตะพง สานักงานปลัด
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