แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังดิน
งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังดิน
อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน
จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
ดําเนินงาน
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
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

รอยละของ
งบประมาณ

11

22.00

3,012,500

18.85

11

22.00

3,012,500

18.85

6

12.00

75,000

0.47

6

12.00

75,000

0.47

25

50.00

12,089,798

75.65

25

50.00

12,089,798

75.65

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๓.๓ แนวทางการสงเสริมใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและการแกไขปญหายาเสพติด
3.4 แนวทางการสงเสริมกีฬา
รวม

5

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน
4.ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเที่ยว
๔.1 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๒ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
รวม
5. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหาร
๕.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
๕.๒ แนวทางการสงเสริมดานการเมืองและการปกครองและการมีสวนรวม
ของประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

0

0.00

-

0.00

0

0.00

-

0.00

8

16.00

804,000

5.03

8
50

16.00
100

804,000

5.03
100

15,981,298
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน
๑. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค
๑.๒ แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๓. แนวทางการพัฒนาไฟฟา ประปาและโทรศัพท
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม ดําเนินงานกอสรางทอลอดเหลี่ยม
หมู ๕
ขนาดกวาง 2.4 เมตร สูง 2.1
เมตร ยาว 7 เมตร ชนิด 2 ชอง
บริเวณถนนสายบานหนองปาไรปาแดงหลง

460,000

ถนนสายบาน
หนองปาไร-ปาแดง
หลง

กองชาง

๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10

208,800

บริเวณบานนาง
เสงี่ยม จันทรพริก

กองชาง

ดําเนินงานกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก(พรอมฝาปด)
ขนาดกวาง 0.3 เมตร สูง 0.3
เมตร หนา 0.1 เมตร ยาว 125
เมตร บริเวณบานนางเสงี่ยม
จันทรพริก

พ.ศ. ๒๕๖2

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
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๘

ดําเนินงานกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก(พรอมฝาปด)
ขนาดกวาง 0.3 เมตร สูง 0.3
เมตร หนา 0.1 เมตร ยาว 33
เมตร บริเวณบานนายสมาน มูลทอง

87,300

บริเวณบานนาย
สมาน มูลทอง

กองชาง

๔ โครงการกอสรางลําเหมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2

ดําเนินงานกอสรางลําเหมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
0.6 เมตร สูง 0.45 เมตร หนา
0.1 เมตร ยาว 145 เมตร
บริเวณบานนายอุทัย

312,400

บริเวณบานนาย
อุทัย

กองชาง

๕ โครงการกอสรางลําเหมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7

ดําเนินงานกอสรางลําเหมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
0.6 เมตร สูง 0.6 เมตร หนา 0.1
เมตร ยาว 146 เมตร บริเวณนา
นายประวิตรถึงนานายเสนห

360,700

บริเวณนานาย
ประวิตรถึงนานาย
เสนห

กองชาง

โครงการ

สถานที่ดําเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2

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

8

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินงาน

๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ดําเนินงานกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ ๑
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
400 ตารางเมตร บริเวณถนน
สายบานวังดิน-ต.ขุนฝาง(ตอจาก
ของเดิม)
๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ดําเนินงานกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
360 ตารางเมตร บริเวณโรงสี
ชุมชน(ตอจากของเดิม)
๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ดําเนินงานกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 4
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
400 ตารางเมตร บริเวณถนน
สายบานนายจรัญ นุอินทร(ตอจาก
ของเดิม)

255,300

บริเวณถนนสาย
บานวังดิน-ต.ขุน
ฝาง(ตอจากของเดิม)

กองชาง

234,400

บริเวณโรงสีชุมชน
(ตอจากของเดิม)

กองชาง

255,300

บริเวณถนนสาย
บานนายจรัญ นุ
อินทร(ตอจาก
ของเดิม)

กองชาง

โครงการ

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2

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
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2

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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ดําเนินงานกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
400 ตารางเมตร บริเวณบานนาย
วิเชียร ถึงบานนายจอย จันทรา
(ตอจากของเดิม)

255,300

บริเวณบานนาย
วิเชียร ถึงบานนาย
จอย จันทรา(ตอ
จากของเดิม)

กองชาง

๑๐ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เดนกอก บานหวยปอบ หมู 8
ต.วังดิน

ดําเนินงานปรับปรุงถนนลูกรังเปน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 4
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 800
ตารางเมตร

483,000

บริเวณสายเดน
กอก บานหวยปอบ
หมู 8 ต.วังดิน

อําเภอเมือง
(งบจังหวัด)

๑๑ คาออกแบบ คาควบคุมงาน
เพื่อใหไดมาซื่งสิ่งกอสราง

ดําเนินงานจางสํารวจออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง

100,000

ตําบลวังดิน

กองชาง
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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 ใหมีบทบาทใน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ
2.1 แนวทางการสงเสริมการผลิตดานการเกษตรและการปศุสัตว
๒.๒ แนวทางการสงเสริมกลุมอาชีพ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ดําเนินงาน หนวยงาน
โครงการ
พ.ศ. ๒๕๖1
พ.ศ. ๒๕๖2
ลําดับ
จากโครงการ
ที่
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
1 คาใชจายตามโครงการ
พระราชดําริ พระราชเสาวนีย

คาใชจายตามโครงการพระราชดําริ
พระราชเสาวนียและคาใชจายใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม การอนุรักษขยายพันธุ
ปลา

15,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

๒ โครงการฝกอบรมทําอาหารวาง คาดําเนินโครงการ เชน คาปาย
คาอาหาร คาวิทยาการ คาวัสดุ
อุปกรณในการฝกอบรม และอื่นๆ

10,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

๓ โครงการฝกอบรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

คาดําเนินโครงการ เชน คาปาย
คาอาหาร คาวิทยาการ คาวัสดุ
อุปกรณในการฝกอบรม และอื่นๆ

10,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

๔ โครงการฝกอบรมแปรรูป
สมุนไพร

คาดําเนินโครงการ เชน คาปาย
คาอาหาร คาวิทยาการ คาวัสดุ
อุปกรณในการฝกอบรม และอื่นๆ

10,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
สถานที่ดําเนินงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2

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

๕ โครงการอบรมการทําขนมไทย

คาดําเนินโครงการ เชน คาปาย
คาอาหาร คาวิทยาการ คาวัสดุ
อุปกรณในการฝกอบรม และอื่นๆ

10,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

๖ โครงการอบรมการสานตะกรา
พลาสติก

คาดําเนินโครงการ เชน คาปาย
คาอาหาร คาวิทยาการ คาวัสดุ
อุปกรณในการฝกอบรม และอื่นๆ

20,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด
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พ.ศ. ๒๕๖2

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
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ดําเนินงาน หนวยงาน
โครงการ
พ.ศ. ๒๕๖1
ลําดับ
จากโครงการ
ที่
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
๑ โครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ผูพิการ ในเขต อบต.
วังดิน
๒ โครงการเสริมสรางสุขภาวะ
ชุมชนตําบลวังดิน

๓ คาใชจายในการสงเสริมกีฬา
ของตําบลวังดิน

คาใชจายในการดําเนินโครงการ
เชน คาจางเหมาทําอาหาร คาจาง
เหมารถรับสง และอื่นๆ
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
เชน คาจางเหมาทําเวทีและ
ตกแตงสถานที่ คาปาย คาอาหาร
คาวิทยากร คาเงินรางวัล คาจาง
มหรสพ และอื่นๆ
คาใชจายในการสงทีมกีฬาตําบล
วังดินเขารวมการแขงขันกีฬา
ระดับตําบล กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธระหวางองคกร
อําเภอ จังหวัด และการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพติด

21,360

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

140,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

150,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

13

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินงาน

4 อุดหนุนโครงการงานวันเด็ก
แหงชาติโรงเรียนบานวังดิน

อุดหนุนในการดําเนินโครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ.
2562 ของโรงเรียนบานวังดิน

9,000

โรงเรียนบานวังดิน

สํานักปลัด

5 อุดหนุนโครงการงานวันเด็ก
แหงชาติโรงเรียนสามัคคีวิทยา

อุดหนุนในการดําเนินโครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ.
2562 ของโรงเรียนสามัคคีวิทยา

6,000

โรงเรียนสามัคคี
วิทยา

สํานักปลัด

6 คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก

คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก

3,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

115,600

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

10,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

โครงการ

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
บริหารสถานศึกษา
7.1 คาใชจายในการเสริมสราง
ความเขาใจพัฒนาการเด็กกอนวัย
เรียน

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2

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
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินงาน

7.2 คาวัสดุอาหารกลางวันสําหรับ
ศพด.บานวังดิน จํานวน 16 คน
คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน

78,400

ศพด.บานวังดิน

สํานักปลัด

7.3 คาใชสอยการจัดการเรียน
การสอนสําหรับ ศพด.บานวังดิน
จํานวน 16 คน คนละ 1,700
บาท

27,200

ศพด.บานวังดิน

สํานักปลัด

โรงเรียนบานวังดิน

สํานักปลัด

8 คาอาหารเสริม (นม)

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2

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

404,319
8.1 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใน
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6
อัตราคนละ 7.37 บาท ใหแก
โรงเรียนบานวังดินจํานวน 115
คน จํานวน 260 วัน (จัดสรร
100 เปอรเซ็นตของอนุบาล, ป1ป.6)

220,363
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินงาน

8.2 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใน
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6
อัตราคนละ 7.37 บาท ใหแก
โรงเรียนสามัคคีวิทยา จํานวน 80
คน จํานวน 260 วัน(จัดสรร
100 เปอรเซ็นตของอนุบาล, ป1ป.6)

153,296

โรงเรียนสามัคคี
วิทยา

สํานักปลัด

8.3 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใน
ระดับกอนอนุบาล อัตราคนละ
7.37 บาทใหแก ศูนยพัฒนา เด็ก
เล็กบานวังดิน จํานวน 16 คน
จํานวน 260 วัน (จัดสรร 100
เปอรเซ็นตของอนุบาล, ป1-ป.6)

30,660

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานวังดิน

สํานักปลัด

9 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน อุดหนุนแกโรงเรียนบานวังดิน
บานวังดิน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวน 115 คน จํานวน 200 วัน
อัตราคนละ 20 บาท (จัดสรร
100 เปอรเซ็นตของอนุบาล,ป1ป.6)

460,000

โรงเรียนบานวังดิน

สํานักปลัด

โครงการ

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2

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

16

สถานที่ดําเนินงาน

10 อุดหนุนอาหารโรงเรียนสามัคคี อุดหนุนใหแกโรงเรียนสามัคคี
วิทยา
วิทยาสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันจํานวน 80 คน จํานวน
200 วัน อัตราคนละ 20 บาท
(จัดสรร 100 เปอรเซ็นตของ
อนุบาล,ป1-ป.6)

320,000

โรงเรียนสามัคคี
วิทยา

สํานักปลัด

11 คาใชจายโครงการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ

คาใชจายในการจัดซื้อน้ํายาหรือ
วัคซีน การรณรงค ปาย
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ฉีดพนตามโครงการปองกันควบคุม
โรคติดตอ

65,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

อุดหนุนใหแกคณะกรรมการ
หมูบาน หมูละ 20,000 บาท
สําหรับแกไขปญหาทางดาน
สาธารณสุขของหมูบาน

200,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

13 คาใชจายในการจัดหารถรับสง
นักเรียนที่ยากจน

เพื่อจายเปนคาใชจายบริการรถ
รับ-สงนักเรียน ศพด.บานวังดิน

84,000

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานวังดิน

สํานักปลัด

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2

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

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่
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สถานที่ดําเนินงาน

อุดหนุนแกคณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลวังดิน ในการดําเนิน
กิจกรรม ฝกอบรม ศึกษาดูงาน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเปนการ
พัฒนาความรู ยกระดับ และเพิ่ม
ศักยภาพใหแกสตรี
15 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ อุดหนุนแกที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองอุตรดิตถ
เมืองอุตรดิตถ ตามโครงการงาน
พระยาพิชัยดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถประจําป
พ.ศ. 2562

30,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

25,000

อ.เมืองอุตรดิตถ

สํานักปลัด

16 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
อปท. อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ

7,000

สํานักงานสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่นอําเภอ
เมืองอุตรดิตถ

สํานักปลัด

14 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลวังดิน

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ อปท.
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2

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

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่
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สํานักปลัด

๑๙ คาใชจายโครงการฝกอบรมการ คาใชจายโครงการฝกอบรมการ

20,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

60,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

ดับเพลิงเบื้องตนในชุมชนและ
สถานศึกษา
๒๐ คาใชจายโครงการลดอุบัติเหตุ

ก.ย.

ตําบลวังดิน

ส.ค.

50,000

ก.ค.

คาใชจายตามโครงการปองกันและ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
ภายในตําบลวังดิน

มิ.ย.

๑๘ คาใชจายโครงการปองกันและ

และแกไขปญหายาเสพติด

พ.ค.

สํานักปลัด

เม.ย.

ตําบลวังดิน

มี.ค.

65,000

พ.ศ. ๒๕๖2
ก.พ.

คาใชจายตามโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของศูนย
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ตําบลวังดิน ในการอบรม ประชุม
ใหความรูและกิจกรรมอื่นๆ

๑๗ คาใชจายตามโครงการปองกัน

พ.ศ. ๒๕๖1
ม.ค.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.

สถานที่ดําเนินงาน

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

ต.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

ลําดับ
ที่

ดับเพลิงเบื้องตนในชุมชนและ
สถานศึกษาภายในตําบลวังดิน

คาใชจายโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ทางทองถนนและรักษาความ ทองถนนและรักษาความสงบ
สงบเรียบรอยภายในตําบลวังดิน เรียบรอยภายในตําบลวังดิน
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สํานักปลัด

๒๓ เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

คาใชจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพผูปวยเอดส

12,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

๒๔ เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

คาใชจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพผูสูงอายุ

7,266,600

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

๒๕ เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู

คาใชจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพผูพิการ

2,016,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

จัดการขยะในชุมชน

ผูปวยเอดส
ผูสูงอายุ
พิการ

ก.ย.

ตําบลวังดิน

ส.ค.

20,000

๒๒ คาใชจายโครงการอบรมการ

ก.ค.

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
อบรมการจัดการขยะในชุมชน เชน
คาปาย,คาวิทยากร,คาเครื่องเขียน
,คาอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ
เปนตน

การแพทย

มิ.ย.

สํานักปลัด

พ.ค.

ตําบลวังดิน

เม.ย.

20,000

พ.ศ. ๒๕๖2
มี.ค.

คาซื้อบรรจุผงเคมีแหงสําหรับถัง
ดับเพลิงของ อบต. และอื่นๆ

๒๑ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

พ.ศ. ๒๕๖1
ก.พ.

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ม.ค.

สถานที่ดําเนินงาน

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

ต.ค.

โครงการ

ลําดับ
ที่
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พ.ศ. ๒๕๖2

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
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ดําเนินงาน หนวยงาน
โครงการ
พ.ศ. ๒๕๖1
ลําดับ
จากโครงการ
ที่
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
1 คาใชจายในการซื้อสื่อสิ่งพิมพ

คาซื้อหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ
ตางๆในการคนควาศึกษาให
ความรูแกประชาชนประจํา อบต.

10,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

2 คาใชจายในการสงเสริมงานรัฐ
พิธีและวันสําคัญของชาติ

คาใชจายในการสงเสริมงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ

80,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

40,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

3 คาใชจายโครงการพัฒนาตําบล คาใชจายโครงการพัฒนาตําบล
เนื่องในวันสําคัญ เชน พัฒนาทํา
ความสะอาดสองฟากถนน จัดทํา
ปรับปรุงตกแตงปายหมูบาน/ตําบล
ปรับปรุงพัฒนาน้ําตกวังดิน และ
สถานที่สําคัญ คาอาหาร เครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่นในการดําเนิน
โครงการ
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โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

4 คาใชจายโครงการอบรมศึกษาดู คาใชจายโครงการอบรมศึกษาดู
งานบุคลากร อบต. วังดินและ งานของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ฝายปกครอง
พนักงาน เจาหนาที่สวนราชการ
และฝายปกครองตําบลวังดิน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินงาน

200,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

4,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2

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

5 คาใชจายในการดําเนินงานอื่น

คาจัดทําประกันภัยรถยนต
รถจักรยานยนตขององคการ
บริหารสวนตําบลวังดิน

6 คาใชจายในการเลือกตั้ง

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตามที่
กระทรวงมหาดไทยหรือสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

300,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด

7 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน

คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ
และทรัพยสินของ อบต.

150,000

ตําบลวังดิน

สํานักปลัด
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โครงการ

8 คาวัสดุกอสราง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
คาซื้อวัสดุกอสรางเชน ชุดประแจ
คีม ตะไบ ไขควง ฆอน เปนตน
เพื่อใชสําหรับงานชาง งานไฟฟา
ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินงาน

20,000

ตําบลวังดิน

พ.ศ. ๒๕๖1
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕๖2

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

สํานักปลัด

23

