สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายคา
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

แนวคิดการพัฒนา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ได้
เจ้าของ
ดาเนินการตาม
งบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
หน่วยงาน
(พ.ศ. 2559-2561)
ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 (ซอย 4)
299,500 งบ อบต.
ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (ซอย 4)
298,500 งบ อบต.
ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (เชื่อมซอย 2-3 บ้านทุ่งพัฒนา)
299,000 งบ อบต.
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.7
230,000 งบ อบต.
จ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิด
488,000 งบ อบต.
โอเวอร์เลย์ ม.4
จ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิด
488,000 งบ อบต.
โอเวอร์เลย์ ม.6
จ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
217,000 งบ อบต.
จ่ายขาดเงินสะสมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
47,000 งบ อบต.
จ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงบ่อขยะ บ้านปงวัง ม.3
11,500 งบ อบต.
จ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างฝารางระบายน้้า คสล. ม.4
42,000 งบ อบต.
จ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงบ่อขยะ ท้าทางเดินรถโดยรอบ
บ่อ บ้านก่อ ม.6
จ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงบ่อขยะ พร้อมท้าทางโดยรอบ
บ้านทุ่งฮี ม.1
จ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงรางระบายน้้า ปรับพื้น
ท้องราง ม.7
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่มเพื่อเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ต้าบล
วังทรายค้า

29,000

งบ อบต.

192,000

งบ อบต.

23,000

งบ อบต.

2,576,062.36

งบ อบต.

หมาย
เหตุ

2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่
แนวคิดการพัฒนา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
2
3

โครงการภูมิใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน

งบประมาณที่ได้
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561)
-

เจ้าของ
งบประมาณ
หน่วยงาน

-

งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.

หมาย
เหตุ

3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน
ลาดับ
แนวคิดการพัฒนา
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน(รายหัว)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
อบต.วังทรายค้า1 บ้านป่าสัก
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าใช้
จ่ายส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กก่อนเข้าวัยเรียนและปฐมวัย
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการด้าเนินงานของกลุ่มสตรีในชุมชน

งบประมาณที่ได้
เจ้าของ
หมาย
ดาเนินการตาม
งบประมาณ เหตุ
แผนพัฒนาสามปี
หน่วยงาน
(พ.ศ. 2559-2561)
11,180 งบอุดหนุน
ทั่วไป
7,800 งบอุดหนุน
ทั่วไป
5,200 งบอุดหนุน
ทั่วไป
44,200 งบอุดหนุน
ทั่วไป
20,000 งบอุดหนุน
ทั่วไป
100,000 งบอุดหนุน
ทั่วไป
9,000 งบอุดหนุน
ทั่วไป
8,000 งบอุดหนุน
ทั่วไป
50,000 งบอุดหนุน
ทั่วไป
9,600 งบอุดหนุน
ทั่วไป
5,200 งบอุดหนุน
ทั่วไป
21,000 งบอุดหนุน
ทั่วไป
104,000 งบอุดหนุน
ทั่วไป
369,600 งบอุดหนุน
ทั่วไป
12,000 งบ อบต.
22,428 งบ อบต.
68,560 งบ อบต.
- งบ อบต.
- งบ อบต.

ลาดับ
ที่

แนวคิดการพัฒนา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

20

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราชา,วันแม่
แห่งชาติ
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อน้าข้อมูลไปใช้ในการ
จัดท้าแผน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการปิดทองหลังพระ
โครงการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็ก
นักเรียน(D.A.R.E)
โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลต้านยาเสพติด
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส้าคัญ
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาระดับภาค/
ระดับประเทศปี 2558
โครงการจัดหาวัสดุกีฬาหมู่บ้าน
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
โครงการประเพณีสงกรานต์
โครงการประเพณีสลากพัตร
โครงการการด้าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลวังทรายค้า
โครงการการด้าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับท้องถิ่น
โครงการแข่งขันกีฬาวังใต้-ทรายค้า
โครงการด้าเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อุดหนุนเทศบาลต้าบลบ้านใหม่โครงการขอรับเงินอุดหนุน
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาวัง
อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณียี่เป็งอ้าเภอ
วังเหนือ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมวังเหนือโครงการสนับสนุนการจัด
มหกรรมก๋องปู่จา
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานโครงการบริการด้านสาธารณสุข
ในเขตหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านละ 7,500 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งฮีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา

21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

งบประมาณที่ได้
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561)

เจ้าของ
หมาย
งบประมาณ เหตุ
หน่วยงาน
-

งบ อบต.

11,570

งบ อบต.

-

งบ อบต.

14,400

งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.

24,000
16,800
25,000

งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.

47,075
450
450
-

งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.

450

งบ อบต.

-

งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.

10,000
-

งบ อบต.
งบ อบต.

10,000

งบ อบต.

67,500

งบ อบต.

60,000

งบ อบต.

ลาดับ
ที่

แนวคิดการพัฒนา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

45

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปงวังโครงการจัดจ้างครูพิเศษเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

46
47
48
49

อุดหนุนโรงเรียนบ้านก่อโครงการจ้างสอนครูภาษาอังกฤษ
อุดหนุนการเรียนรู้ชุมชนต้าบลวังทรายค้า โครงการศูนย์
การเรียนรู้ต้าบลวังทรายค้า (กศน)
อุดหนุนโครงการศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดล้าปาง (ศอ.ปส.จ.ล้าปาง)

งบประมาณที่ได้
เจ้าของ
หมาย
ดาเนินการตาม
งบประมาณ เหตุ
แผนพัฒนาสามปี
หน่วยงาน
(พ.ศ. 2559-2561)
60,000 งบ อบต.
856,000 งบอุดหนุน
ทั่วไป
60,000 งบ อบต.
25,000 งบ อบต.
40,000

งบ อบต.

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ลาดับ
แนวคิดการพัฒนา
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
2

อุดหนุนโครงการออกร้านเพื่อแสดงและจ้าหน่ายสินค้าหนึ่ง
ต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัด
ล้าปาง
อุดหนุนกิ่งกาชาดอ้าเภอวังเหนือ

งบประมาณที่ได้
เจ้าของ
หมาย
ดาเนินการตาม
งบประมาณ เหตุ
แผนพัฒนาสามปี
หน่วยงาน
(พ.ศ. 2559-2561)
10,000 งบ อบต.
10,000

งบ อบต.

5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
ลาดับ
แนวคิดการพัฒนา
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
2
3

งบประมาณที่ได้
เจ้าของ
หมาย
ดาเนินการตาม
งบประมาณ เหตุ
แผนพัฒนาสามปี
หน่วยงาน
(พ.ศ. 2559-2561)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น
450 งบ อบต.
โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
106,050 งบ อบต.
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต้าบลวังซ้ายเพื่อจ่ายเป็นเงิน
20,000 งบ อบต.
อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลางส้าหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง

