แผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2561
องค์ การบริหารส่ วนตาบลวังดาล
ตอบสนองต่ อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
1. ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐในมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและให้ การบริการประชาชนที่ดีมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม
2. กลยุทธ์ การพัฒนา ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรขององค์ การบริหารส่ วนตาบลวังดาลให้ มีประสิทธิภาพ
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1

1. จัดการศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร,ส.อบต.,พนักงานส่วน
ตาบล,พนักงานจ้ าง

กิจกรรมเกี่ยวกับการดูงานนอกพื ้นทีเ่ พื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและเพิ่มทักษะพนักงานส่วนท้ องถิ่นให้ ได้
มาตรฐานกาหนด
(พนักงานฯ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึน้ ได้ มาตร.
ฐาน/งบประมาณ 100,000 บาท)

2

2. ฝึ กอบรมและสัมมนาของ
ผู้บริหาร,ส.อบต.,พนักงานส่วน
ตาบล,พนักงานจ้ าง

กิจกรรมเกี่ยวกับการฝึ กอพัฒนาความรู้ความสามารถและ
เพิ่มทักษะพนักงานส่วนท้ องถิ่นให้ ได้ มาตรฐานกาหนด

พื ้นทีด่ าเนินการ หน่วยดาเนินการ
นอกพื ้นทีต่ าบล
วังดาล

สานักปลัด

อบต.วังดาล/
หรื อทีอ่ ื่น

สานักปลัด

พ.ศ.2560
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2561
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(พนักงานฯ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึน้ ได้ มาตร.
ฐาน/งบประมาณ 300,000 บาท)

กลยุทธ์ การพัฒนา ที่ 2 การพัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ให้ เหมาะสมเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
3

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อใช้ ในสานักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างจัดหารให้ ได้ มาตรฐาน
กาหนด
(พนักงานฯ สามารถให้ บริการที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึน้ /
งบประมาณ 500,000 บาท)

พื ้นทีด่ าเนินการ หน่วยดาเนินการ
อบต.วังดาล

พ.ศ.2560
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2561
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

อบต.วังดาล
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แผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2561
องค์ การบริหารส่ วนตาบลวังดาล
ตอบสนองต่ อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
1. ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐในมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและให้ การบริการประชาชนที่ดีมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม
กลยุทธ์ การพัฒนา ที่ 2 การพัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ให้ เหมาะสมเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
4

โครงการ/กิจกรรม
2. จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อใช้ ในศูนย์ อปพร.
อบต.วังดาล

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างจัดหารให้ ได้ มาตรฐาน
กาหนด

พื ้นทีด่ าเนินการ หน่วยดาเนินการ
อบต.วังดาล

สานักปลัด

อบต.วังดาล

สานักปลัด

พ.ศ.2560
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2561
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(การให้ บริการประชาชนด้ านป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยดีเพิ่มขึน้ /งบประมาณ 200,000 บาท)
5

3. อุดหนุนศูนย์รวมข้ อมูล
ข่าวสารการซื ้อการจ้ างของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล

อุดหนุนเงินให้ อบต.หาดนางแก้ ว

(จานวนเงินอุดหนุนและประชาชนทราบข่ าวสาร
รวดเร็วเพิ่มขึน้ /งบประมาณ 15,000 บาท)

กลยุทธ์ การพัฒนา ที่ 3 ส่ งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีส่วนร่ วมของประชาชน
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
6

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1. การจัดการเลือกตังของ
้
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตังตามระเบี
้
ยบหลักเกณฑ์/
องค์การบริ หารส่วนตาบลวังดาล กฎหมายทีก่ าหนดไว้
(ประชาชนมีร่วมการเลือกตัง้ ตามเป้ าหมายที่กาหนด/
งบประมาณ 700,000 บาท)

พื ้นทีด่ าเนินการ หน่วยดาเนินการ
อบต.วังดาล

พ.ศ.2560
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2561
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

สานักปลัด
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แผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2561
องค์ การบริหารส่ วนตาบลวังดาล
ตอบสนองต่ อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
1. ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐในมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและให้ การบริการประชาชนที่ดีมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม
กลยุทธ์ การพัฒนา ที่ 4 การจัดระบบป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่ วยเหลือในด้ านการบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื ้นทีด่ าเนินการ หน่วยดาเนินการ

7

1. ฝึ กทบทวนกู้ชีพกู้ภยั
(OTOS).อบต.วังดาล

กิจกรรมเกี่ยวกับการฝึ กทบทวนการกู้ชีพกู้ภยั ให้ ได้ มาตรฐาน อบต.วังดาล
กาหนด
(ทีมกู้ชีพฯ สามารถให้ การให้ บริการประชาชนที่ดีตาม
มาตรฐานสากล/งบประมาณ 25,000 บาท)

สานักปลัด

8

2. ฝึ กทบทวนสมาชิก อปพร.
อบต.วังดาล

กิจกรรมเกี่ยวกับการฝึ กทบทวนการกู้ชีพกู้ภยั ให้ ได้ มาตรฐาน อบต.วังดาล
กาหนด
(ทีมกู้ชีพฯ สามารถให้ การให้ บริการประชาชนที่ดีตาม
มาตรฐานสากล/งบประมาณ 25,000 บาท)

สานักปลัด

9

3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ ง อุทกภัย
เป็ นต้ น

กิจกรรมเกี่ยวกับการฝึ กทบทวนการกู้ชีพกู้ภยั ให้ ได้ มาตรฐาน อบต.วังดาล
กาหนด
(ทีมกู้ชีพฯ สามารถให้ การให้ บริการประชาชนที่ดีตาม
มาตรฐานสากล/งบประมาณ 30,000 บาท)

สานักปลัด

พ.ศ.2560
ต.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2561
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.
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ก.ย.

