แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังดิน
งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังดิน
อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน
จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

1.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค
๑.๒ แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๓. แนวทางการพัฒนาไฟฟา ประปาและโทรศัพท
รวม
2.ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางหมวดการเกษตร
2.1 แนวทางการสงเสริมการผลิตดานการเกษตรและการปศุสัตว
๒.๒ แนวทางการสงเสริมกลุมอาชีพ
รวม
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขและสังคม
สงเคราะห
๓.๒ แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมของประชาชน
๓.๓ แนวทางการสงเสริมใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและการแกไขปญหายาเสพติด
3.4 แนวทางการสงเสริมกีฬา

รวม

รอยละของ
งบประมาณ

10

19.61

2,447,440.00

17.34

10

19.61

2,447,440.00

17.34

2

3.92

45,000.00

0.32

2

3.92

45,000.00

0.32

31

60.78

10,990,930.00

77.88

31

60.78

10,990,930.00

77.88

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน
4.ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว
๔.1 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๒ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
รวม
5. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหาร
๕.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
๕.๒ แนวทางการสงเสริมดานการเมืองและการปกครองและการมีสวน
รวมของประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

2

3.92

50,000.00

0.35

2

3.92

50,000.00

0.35

6

11.76

579,800.00

4.11

6
51

12
100

579,800.00

4
100

14,113,170.00
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(องคการบริหารสวนตําบลวังดิน)
๑. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค
๑.๒ แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๓. แนวทางการพัฒนาไฟฟา ประปาและโทรศัพท
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลําดับ
ที่

๑ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ ๑

ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต 242,700 หมูที่ 1 บริเวณ
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
สายวังดิน-ขุนฝาง
เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 400ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

กองชาง

๒ โครงการขุดลอกคลอง
หมูที่ ๒

ดําเนินการขุดลอกคลองความ
ยาว 845 เมตร (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด)

กองชาง

234,000 หมูที่ ๒ คลองหวย
โปรง บริเวณสาย
พอขาแพรถึงนานาง
เฉย
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลําดับ
ที่

๓ โครงการขุดลอกคลอง
หมูที่ 3

ดําเนินการขุดลอกคลองความ
ยาว 1,350 เมตร (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด)

234,000 หมูที่ 3 คลองหวย
สวาง บริเวณโคง
ยายเหถึงที่นาง
แปนแดงไสว

กองชาง

๔ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ ๔

ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต 242,700 หมูที่ ๔ บริเวณ
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
สายบานนายจรัญ
เมตร ยาว 100 เมตร หนา
นุอินทร ถึงบาน
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
นายสาย สังขไทย
ไมนอยกวา 400ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

กองชาง

๕ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 5

ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต 349,900 หมูที่ ๕ บริเวณ
ถนนสายหนองตูบลี้
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
(ตอจากของเกา)
เมตร ยาว 145 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 580ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

กองชาง
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลําดับ
ที่

๖ โครงการกอสรางถนน
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต 242,700 หมูที่ 6 บริเวณ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
ถนนสายหวยยิงสู
เมตร ยาว 100 เมตร หนา
(ตอจากของเกา)
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 400ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

กองชาง

๗ โครงการกอสรางลําเหมือง ดําเนินการกอสรางลําเหมือง
233,800 หมูที่ 7 นานายแกว
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
เรือนคํา ถึงนา
0.50 เมตร สูง 0.50เมตร
นายประดล หลวง
หนา 0.10 เมตร ความยาว
จันทร
150 เมตร (ตามแบบแปลนที่
อบต.กําหนด)
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต 223,900 หมูที่ 8 บริเวณนา
๘ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00
นายรอด-ไรนายปา
หมูที่ 8
เมตร ยาว 120 เมตร หนา
แดงสด
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 360ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

กองชาง

กองชาง
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลําดับ
ที่

๙ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 9

ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต 242,700 หมูที่ ๙ บริเวณ
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
ถนนสายบานคลอง
เมตร ยาว 100 เมตร หนา
สัมพันธถึงหนอง
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ตูบลี้
ไมนอยกวา 400ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

กองชาง

๑๐ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ ๑๐

ดําเนินการกอสรางรางระบาย
น้ําคอนกรีตแสริมเหล็ก(พรอม
ฝาปด)ขนาดกวาง 0.30 เมตร
สูง 0.30 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 125 เมตร (ตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

กองชาง

201,000 หมูที่ 10 บริเวณ
บานนายทองหลอ
จันทรพริก
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

๒. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางหมวดการเกษตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลผลิตและเพิ่มมูลคาของราคาตอที่ดินที่ใชเปนปจจัยการผลิต การปศุสัตว ใหมีบทบาทในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ
2.1 แนวทางการสงเสริมการผลิตดานการเกษตรและการปศุสัตว
๒.๒ แนวทางการสงเสริมกลุมอาชีพ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ลําดับ
หนวยงาน
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
๑ อุดหนุนศูนยถายทอด
อุดหนุนใหแกศูนยบริการและ
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
วังดิน
ประจําตําบลวังดิน ในการ
บริหารจัดการศูนยฯ ดําเนิน
โครงการรณรงคลดการใชปุยเคมี
ในการผลิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง,การสงเสริมการปลูก
หญาเลี้ยงสัตวการสงเสริมการ
เลี้ยงโค เปนตน

30,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

๒ โครงการพระราชดําริ พระ คาใชจายตามโครงการ
ราชเสาวนีย
พระราชดําริ พระราชเสาวนีย
และคาใชจายในการ,อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม,
การอนุรักษขยายพันธุปลา

15,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด
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พ.ศ. ๒๕๖๑

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

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห
๓.๒ แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมของประชาชน
๓.๓ แนวทางการสงเสริมใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการแกไขปญหายาเสพติด
3.4 แนวทางการสงเสริมกีฬา
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
๑ คาใชจายตามโครงการ
ปองกันควบคุมโรคติดตอ

๓ อุดหนุนศูนยสาธารณสุข
ประจําหมูบาน

๔ คาใชจายในการหารถ
รับสงนักเรียน

คาใชจายในการจัดซื้อน้ํายาการ
รณรงค ปายประชาสัมพันธ
คาจางเหมาบริการฉีดพน ตาม
โครงการปองกันควบคุม
โรคติดตอ เชน ไขเลือดออก
ไขหวัดนก โรคพิษสุนัขบา เปน
ตน
อุดหนุนใหแกศูนยสาธารณสุข
ประจําหมูบาน หมูละ
7,500.-บาท จํานวน 10
หมูบานตามโครงการแกไข
ปญหาสาธารณสุขของหมูบาน
คาใชจายในการหารถรับ-สง
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
วังดิน

65,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

75,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

84,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด
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โครงการ

๕ คาใชจายโครงการ อบต.
สัญจร

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

คาใชจายโครงการ อบต. สัญจร
เพื่อออกหนวยบริการและพบ
ประชาชน
๖ คาใชจายในการจัดงานวัน คาใชจายในการดําเนินโครงการ
เด็กแหงชาติ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป
พ.ศ. 2561 ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานวังดิน
๗ คาวัสดุอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนบานวังดิน

พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลําดับ
ที่

20,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

3,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานวังดิน

สํานักปลัด

คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใน
229,944 โรงเรียนบานวังดิน
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่
6 อัตราคนละ 7.37.- บาท
ใหแก โรงเรียนบานวังดินจํานวน
120 คน จํานวน 260 วัน
(จัดสรร 100 เปอรเซ็นตของ
อนุบาล,ป1-ป.6)

สํานักปลัด

13

โครงการ

๘ คาวัสดุอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนสามัคคีวิทยา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใน
145,632 โรงเรียนสามัคคี
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่
วิทยา
6 อัตราคนละ อัตราคนละ
7.37.- บาท ใหแก โรงเรียน
สามัคคีวิทยา จํานวน 76 คน
จํานวน 260 วัน(จัดสรร100
เปอรเซ็นตของอนุบาล,ป1-ป.
6)

9 คาวัสดุอาหารเสริม (นม) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวัง ระดับกอนอนุบาล อัตราคนละ
ดิน
7.37.- บาทใหแก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานวังดิน จํานวน 28
คน จํานวน 280 วัน
(จัดสรร 100 เปอรเซ็นตของ
อนุบาล,ป1-ป.6)

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลําดับ
ที่

53,654 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานวังดิน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

14

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลําดับ
ที่

10 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานวังดิน

อุดหนุนแกโรงเรียนบานวังดิน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวน 120 คน จํานวน
200 วัน อัตราคนละ 20.-บาท
(จัดสรร 100 เปอรเซ็นตของ
อนุบาล,ป1-ป.6)

480,000 โรงเรียนบานวังดิน

สํานักปลัด

11 อุดหนุนอาหารโรงเรียน
สามัคคีวิทยา

อุดหนุนใหแกโรงเรียนสามัคคี
วิทยาสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันจํานวน 76 คน
จํานวน 200 วัน อัตราคนละ
20.- บาท (จัดสรร 100
เปอรเซ็นตของอนุบาล,ป1-ป.6)

304,000 โรงเรียนสามัคคี
วิทยา

สํานักปลัด

12 อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาสตรี,เด็ก,ผูสูงอายุ,ผู
เดือดรอน,ผูดอยโอกาส

1,500

อ.เมืองอุตรดิตถ

สํานักปลัด

15

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลําดับ
ที่

คาใชจายในการเสริมสรางความ
13 โครงการสนับสนุน
คาใชจายบริหารสถานศึกษา เขาใจพัฒนาการเด็กกอนวัย
เรียนแกผูปกครองในการเตรียม
ความพรอมของเด็กกอนวัยเรียน
และจายเปนคาวัสดุอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานวังดิน จํานวน 28
คนๆละ 20.- บาท จํานวน
245 วัน

198,800 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานวังดิน

สํานักปลัด

อุดหนุนในการดําเนินโครงการ
14 อุดหนุนโครงการงานวัน
เด็กแหงชาติทั้ง 2 โรงเรียน จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป
พ.ศ. 256 ดังนี้ 1.
โรงเรียนบานวังดิน 9,000.บาท
2.
โรงเรียนสามัคคีวิทยา 6,000.บาท
15 คาใชจายในการสงเสริม
คาใชจายในการสงเสริมงานรัฐ
งานรัฐพิธีและวันสําคัญ
พิธีและวันสําคัญของชาติ
ของชาติ

15,000 โรงเรียนบานวังดิน,
โรงเรียนสามัคคี
วิทยา

สํานักปลัด

80,000

สํานักปลัด

ต.วังดิน

16

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

16 คาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานตตําบล
วังดิน

คาใชจายในการจัดงานประเพณี
สงกรานตตําบลวังดินประจําป
2561 เพื่อสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและ
การแสดงออกซึ่งความกตัญู
ตอญาติผูใหญ

150,000

ต.วังดิน

สํานักปลัด

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลวังดิน

อุดหนุนแกคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลวังดิน ในการ
ดําเนินกิจกรรมประจําป เชน
งานกาชาด,งานลางสาด,จังหวัด
อุตรดิตถ เปนตน
อุดหนุนแกที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ตาม
โครงการงานพระยาพิชัยดาบ
หักและงานกาชาดจังหวัด
อุตรดิตถประจําป พ.ศ. 2561

30,000

ต.วังดิน

สํานักปลัด

25,000

อ.เมืองอุตรดิตถ

สํานักปลัด

18 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองอุตรดิตถ

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลําดับ
ที่

17

สํานักปลัด

๒๑ คาใชจายโครงการปองกัน

50,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

20,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

คาใชจายตามโครงการปองกัน
และแกไขปญหาไฟปาและ และแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันภายในตําบลวังดิน
หมอกควัน

๒๒ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

คาซื้อบรรจุผงเคมีแหงสําหรับถัง
ดับเพลิงของ อบต. และอื่นๆ

ก.ย.

ต. วังดิน

ส.ค.

30,000

ก.ค.

สํานักปลัด

มิ.ย.

ต. วังดิน

พ.ค.

65,000

พ.ศ. ๒๕๖๑
เม.ย.

คาใชจายตามโครงการปองกัน
ปองกันและแกไขปญหายา และแกไขปญหายาเสพติดของ
ศูนยปองกันและปราบปรามยา
เสพติด
เสพติดตําบลวังดิน ในการอบรม
ประชุมใหความรูและกิจกรรม
๒๐ คาใชจายโครงการเพิ่ม
คื่าใชจายโครงการฝกอบรม
ศักยภาพ อปพร.
ทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพ อป
พร. ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๙ คาใชจายตามโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
มี.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลําดับ
ที่
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๒๓ คาใชจายโครงการลด

คาใชจายตามโครงการลด
อุบัติเหตุทางทองถนนและ อุบัติเหตุทางทองถนนและรักษา
รักษาความสงบเรีบยรอย ความสงบเรียบรอยภายในตําบล
ภายในตําบลวังดิน
วังดินรวมกับฝายปกครอง/อป
พร./หนวยบริการประชาชน
ตําบลวังดิน/รพส.ต.วังดิน
ในชวงเทศกาลภายในตําบล

๒๔ คาใชจายโครงการ

ฝกอบรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรณี
อุทกภัย-ดินโคลนถลม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรณีอุทกภัย-ดินโคลน
ถลม(การฝกซอมบนโตะ Table
Top Exercise:TTX)

๒๕ คาใชจายโครงการฝกอบรม เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ

การดับเพลิงเบื้องตนใน
ชุมชนและสถานศึกษา

20,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

ก.ย.

สํานักปลัด

ส.ค.

ต. วังดิน

ก.ค.

15,000

มิ.ย.

สํานักปลัด

พ.ค.

ต. วังดิน

พ.ศ. ๒๕๖๑
เม.ย.

60,000

พ.ศ. ๒๕๖๐
มี.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลําดับ
ที่

ฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนใน
ชุมชนและสถานศึกษา
19

๒๖ คาใชจายในการดําเนิน

คาใชจายโครงการเสริมสราง
60,000
ความเขมแข็งของชุมชนในการ
ฝกอบรมพัฒนาและสงเสริมให
ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง,ปลอด
ยาเสพติดและหลุดพนจากวงจร
ความยากจน เชน ดําเนินการ
ฝกอบรมอาชีพ, การแปรรูป
ผลิตภัณฑ, กลุมอาชีพและ
สงเสริมทักษะดานอาชีพ เปนตน

ต. วังดิน

สํานักปลัด

๒๗ คาใชจายโครงการอบรม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
20,000
อบรมการจัดการขยะในชุมชน
เชน คาปาย,คาวิทยากร,คา
เครื่องเขียน,คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และอื่นๆ เปนตน
คาใชจายเงินสงเคราะหเพื่อการ 42,000
ยังชีพผูปวยเอดส
คาใชจายเงินสงเคราะหเพื่อการ 6,651,600
ยังชีพผูสูงอายุ
คาใชจายเงินสงเคราะหเพื่อการ 1,996,800
ยังชีพผูพิการ

ต. วังดิน

สํานักปลัด

ต. วังดิน

สํานักปลัด

ต. วังดิน

สํานักปลัด

ต. วังดิน

สํานักปลัด

โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

การจัดการขยะในชุมชน

๒๙ เงินสงเคราะหเพื่อการยัง

ชีพผูปวยเอดส
๓๐ เงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพผูสูงอายุ
๓๑ เงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพผูพิการ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑
เม.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๐
มี.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

สถานที่ดําเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลําดับ
ที่
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พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

๔. ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว
๔.1 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๒ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ลําดับ
เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
1 คาใชจายโครงการพัฒนา
ตําบล

คาใชจายโครงการพัฒนาตําบล
เนื่องในวันสําคัญ เชน พัฒนาทํา
ความสะอาดสองฟากถนน
ภายในตําบล จัดทําปรับปรุง
ตกแตงปายหมูบาน/ตําบล
ปรับปรุงพัฒนาน้ําตกวังดิน
และสถานที่สําคัญ คาอาหาร
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นใน
การดําเนินโครงการ

40,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

2 คาวัสดุการเกษตร

คาวัสดุการเกษตร เชน กระถาง
ตนไม ตนไม ถุงเพาะกลาไมหรือ
วัสดุอุปกรณตกแตงสวน เปนตน

10,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

21

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

5. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหาร
๕.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
๕.๒ แนวทางการสงเสริมดานการเมืองและการปกครองและการมีสวนรวมของประชาชน
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับ
หนวยงาน
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
การ
เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
1 คาใชจายในการซื้อสื่อ
สิ่งพิมพประจํา อบต.

2 คาใชจายในการดําเนินการ คาจัดทําประกันภัยรถยนต
อื่น
รถจักรยานยนตขององคการ
บริหารสวนตําบลวังดิน
3 คาใชจายโครงการอบรม คาใชจายโครงการอบรมศึกษาดู
ศึกษาดูงานบุคลากร อบต. งานของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
วังดินและฝายปกครอง
พนักงาน เจาหนาที่สวนราชการ
และฝายปกครองตําบลวังดิน
4 รายจายเพื่อบํารุงรักษา
หรือซอมแซมทรัพยสิน

ต. วังดิน

สํานักปลัด

4,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

200,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

250,000

ต. วังดิน

สํานักปลัด

คาซื้อหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ
10,000
ตางๆ ในการคนควาศึกษาให
ความรูแกประชาชนประจํา อบต.

คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ
และทรัพยสินของ อบต.
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ลําดับ
ที่

ต. วังดิน

5 คาวัสดุกอสราง

คาซื้อวัสดุกอสรางเชน ชุด
ประแจคีม ตะไบ ไขควง ฆอน
เปนตน เพื่อใชสําหรับงาน
ชาง งานไฟฟา ฯลฯ

20,000

6 คาจัดซื้อครุภัณฑ อบต.

คาจัดซื้อครุภัณฑ อบต.เชน
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ
เครื่องปรับอากาศและอื่นๆ ที่
นํามาใชในงานราชการ

95,800 องคการบริหาร
สวนตําบลวังดิน

สํานักปลัด

สํานักปลัด,กอง
คลัง,กองชาง
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