แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพ ัฒนา
แผนพ ัฒนาท้องถินสปีี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ํ หร ับ องค์กรปกครองสว่ นท้องถินดําเนินการ
สา
องค์การบริหารสว่ นตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชงิ เทรา จ ังหว ัดฉะเชงิ เทรา
ั
ก. ยุทธศาสตร์จ ังหว ัดที 5 พ ัฒนาทุนทางสงคมและความม
นคงเป
ั
็ นสุข
ั
ข. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาของ อปท. ในเขตจ ังหว ัดฉะเชงิ เทรา ยุทธศาสตร์ท ี 6 ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงคมที
ดี
ั
6. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงคมที
ดี
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่านมา
เป้าหมาย
ต ัวชวี* ัด
ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ร ับผิดชอบหล ัก
(ผลผลิ
ต
ของโครงการ)
ว ัตถุประสงค์
ที
โครงการ
2561 2562 2563 2564
(KPI)
จะได้ร ับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50,000 50,000 50,000 50,000 องค์กรสตรีมคี วาม องค์กรสตรีมคี วามเข ้มแข็ง สํานักงานปลัด
1 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เพือพัฒนาศักยภาพ
1 ครัง
องค์กรสตรีระดับ
เข ้มแข็ง
สามารถพึงตนเองได ้ /กองการศึกษา
ตําบล/หมูบ
่ ้านให ้

เข ้มแข็ง
2

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกองทุน เพือส่งเสริมและ

13 หมูบ
่ ้าน/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 กองทุนพัฒนาบทบาท

พัฒนาบทบาทสตรี ต.บางเตย สนับสนุนกิจกรรมใน

การเสริมสร ้างความเข ้มแข็ง สํานั กงานปลัด

สตรีมค
ี วามเข ้มแข็ง ทางด ้านเศรษฐกิจและสังคม

ของสตรี

การพัฒนาบทบาท

สตรี
3

โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน เพือสนับสนุนการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

1 ครัง/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 กองทุนสวัสดิการ

สนับสนุนการดําเนินงาน สํานักงานปลัด

ชุมชนมีความเข ้มแข็ง กองทุนสวัสดิการชุมชน

ดําเนินงานกองทุน

สวัสดิการชุมชน

4

โครงการส่งเสริมกิจกรรมหมูบ
่ ้านชุมชน

เพือส่งเสริมให ้ 13 หมูบ
่ ้าน/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000

ประชาชนในหมูบ
่ ้าน ประชาชนในหมูบ
่ ้านมีความ สํานั กงานปลัด

เข ้มแข็ง

ประชาชนในหมูบ
่ ้าน

มีความเข ้มแข็ง เข ้มแข็ง สามัคคี

มีความเข ้มแข็ง

สามัคคี

สามัคคี
5

โครงการปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติ เพือเสริมสร ้างความ

1 ครัง/ปี

30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมีความเข ้มแข็ง

และกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการ สมานฉั นท์ และปก

ประชาชนได ้ร่วมกันผนึก สํานักงานปลัด
กําลังปกป้ องสถาบันสําคัญ
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ั
6. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงคมที
ดี
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีผ่านมา
เป้าหมาย
ว ัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
ที
โครงการ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6

ต ัวชวี* ัด
(KPI)

ผลทีคาดว่า
จะได้ร ับ

ป้ องสถาบันสําคัญ

ของชาติ และสร ้างความ

ของชาติ

สมานฉั นท์

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ เพือสนับสนุนโครง

13 หมูบ
่ ้าน/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต.บางเตย สนับ

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบหล ัก

อบต.สนั บสนุนโครงการอัน สํานั กงานปลัด

ของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวฯ การอันเนืองมาจาก

สนุนการจัดกิจกรรม เนืองมาจากพระราชดําริ

และพระราชเสาวนียข
์ องสมเด็จ พระราชดําริของ

ของโครงการอันเนือง

พระนางเจ ้าสิรก
ิ ต
ิ ติ9 พระบรมราชินน
ี าถ พระบาทสมเด็จพระ

มาจากพระราชดําริ

/กองชา่ ง

เจ ้าอยูห
่ วั ฯ และ
พระนางเจ ้าสิรก
ิ ต
ิ ติ9

พระบรมราชินน
ี าถ

รวม

6 โครงการ

-

-

200,000 200,000 200,000 200,000
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-

-

-

