รายละเอียดโครงการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
1.1 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะหคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และผูพิการ
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 จัดเก็บขอมูล จปฐ. และ กชช. 2 ค
2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูปวยเอดส
3 สงเคราะหเด็กยากจนตําบลเขาสมิง
4 โครงการบานเทิดไท

เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐาน
รายครัวเรือน
เพื่อเปนสวัสดิการสังคม

ทุกครัวเรือนไดรับการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ
เพื่อชวยเหลือเงินดํารงชีพแกเด็ก จายเงินสงเคราะหปละ 9 หมู
ที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย (ปละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2,000)
เพื่อสราง/ซอมแซมบานประชาชน สราง/ซอมแซมบานประชาชน
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
ที่ไดรับความเดือดรอน
ในพื้นที่ตําบลเขาสมิง

(บาท)
25,000

(บาท)
15,000

1,800,000

1,800,000

36,000

36,000

90,000

90,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(บาท)
25,000 อบต. มีขอมูลพื้นฐานของทุก
ครัวเรือน
1,800,000 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
รอยละ 60 ไดรับเบี้ยยังชีพ
36,000 เด็กยากจนไดรับการชวยเหลือ
90,000 ประชาชนที่เดือดรอนไดมีบาน
พักอาศัยที่ไดมาตรฐาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
/พัฒนาชุมชน
อบต. เขาสมิง
/สํานักงบ ฯ
อบต.เขาสมิง
/ ศพส 15
อบต.เขาสมิง

1

ที่
1
2
3
4
5
6
7
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1.2 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนใหมีสุขภาพแข็งแรง และไดรับบริการทางสาธารณสุขอยางทั่วถึง
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อุดหนุนอาหารเสริม (นม) และอาหาร
เพื่อใหเด็กไดมีนมและ
เด็กนักเรียนมีสวนสูงและ
1,100,000 1,100,000 1,100,000
กลางวันแกเด็กนักเรียน
อาหารกลางวันรับประทาน
น้ําหนักไดมาตรฐาน
คนเขาสมิงแข็งแรง
เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัย
ประชาชนไดรับการ
50,000
50,000
50,000
ของประชาชนในตําบล
ดูแลสุขภาพ
เงินอุดหนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อสนับสนุนการบริการ
ประชาชนไดรับบริการ
270,000
270,000
270,000
สาธารณสุข
สาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน
ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
เพื่อรณรงคและควบคุมการแพร ไมมีการแพรระบาดของ
50,000
50,000
50,000
ระบาดของโรคไขเลือดออก
โรคไขเลือดออกในตําบล
สงเสริมการปองกันโรคเอดส
เพื่อควบคุมการแพรระบาด
ไมมีการแพรระบาดของ
20,000
20,000
20,000
ของโรคเอดส
โรคเอดสในตําบล
สงเสริมการปองกันโรคพิษสุนัขบา
เพื่อรณรงคและควบคุมการแพร จัดใหมีการรณรงคและควบคุม
40,000
40,000
40,000
ระบาดของโรคพิษสุนัขบา
ลดจํานวนสุนัขจรจัด
เงินอุดหนุนสงเสริมการปองกันและควบคุม
เพื่อควบคุมการแพรระบาด
ไมมีการแพรระบาดของโรค
30,000
30,000
30,000
โรคติดตอนําโดยแมลง (ไขมาเลเรีย) และการใช ของโรคไขมาเลเรีย
ไขมาเลเรียในตําบล
มุงชุบสารเคมี
60,000
60,000
60,000
ประชาชนไดรับสิทธิประโยชน
จายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (รอยละ 30 ของคาบริการสาธารณะสุข) แกประชาชน
การรักษาสุขภาพ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กนักเรียนรอยละ 75 มีน้ําหนัก

อบต. เขาสมิง

และสวนสูงได มาตรฐาน
ประชาชนรอยละ 70 มีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงสมบูรณ
ประชาชนรอยละ 80 ไดรับ

อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง

บริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน

ประชาชนรอยละ 80 ตระหนัก
ถึงพิษภัยของโรคไขเลือดออก
ประชาชนรอยละ 80 ตระหนัก
ถึงพิษภัยของโรคเอดส
ทําใหประชาชนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา
ประชาชนรอยละ 80 ตระหนัก
ถึงพิษภัยของโรคไขมาเลเรีย
ประชาชนไดรับหลักประกัน
สุขภาพที่ดี

อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง
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1.2 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนใหมีสุขภาพแข็งแรง และไดรับบริการทางสาธารณสุขอยางทั่วถึง (ตอ)
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 บานนาอยูหนาบานนามอง
เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
จัดอบรมและประกวด
50,000
50,000
50,000
และระบบสาธารณสุขใน
บานเรือนที่มีการจัดภูมิทัศน
หมูบาน
ที่สวยงาม
10 สายใยรักแหงครอบครัวตําบลเขาสมิง
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สมาชิกที่เขารวมโครงการ
50,000
50,000
50,000
โครงการสายใยรักแหง
ไดรับความรูและสามารถนํา
ครอบครัวตําบลเขาสมิง
ไปใชในชีวิตประจําวันได
11 เมืองนาอยูสําหรับเด็กและเยาวชนตําบลเขาสมิง

สงเสริมใหเด็กมีสภาพแวดลอม
ที่อยูที่เหมาะสมและปลอดภัย
ทั้งครอบครัว สถานศึกษาและ
ชุมชน

จัดกิจกรรมสงเสริมสภาพ
แวดลอมของเมืองใหนาอยู
สําหรับเด็กและเยาวชน

50,000

50,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนรอยละ 80
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สมาชิกของโครงการสายใยรัก
แหงครอบครัวตําบลเขาสมิง
สามารถเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
เด็กและเยาวชนในตําบล
เขาสมิงไดมีสภาพแวดลอม
ของเมืองที่นาอยู

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง

อบต.เขาสมิง

อบต.เขาสมิง
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1.3 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ และมี มาตรฐาน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ในการ
ดําเนินกิจกรรมของศูนยเด็กเล็ก
ติดตั้งผามาน แอร ฯลฯ
จัดใหมีสื่อการเรียนการสอน
ที่ไดมาตรฐาน
สนับสนุนงบประมาณดาน

2 สนับสนุนสงเสริมการพัฒนามาตรฐานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
3 สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาทุกระดับ

เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ดานการศึกษา

การจัดกิจกรรมการศึกษาแก

ของเด็กกอนวัยเรียนไดมาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000
30,000
30,000 ผูปกครองสงบุตรหลานเขาเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น
50,000

50,000

50,000 ทําใหเด็กเล็กรอยละ 80 ไดรับสื่อ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง

การเรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน

100,000

100,000

100,000 ประชาชนไดรับการศึกษา

อบต. เขาสมิง

อยางทั่วถึง

สถานศึกษา
4 สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและการแขง
กีฬาประชาชน

เพื่อสนับสนุนใหประชาชน
ออกกําลังกาย

5 สนับสนุนทุนสาธารณสุข/ทุนการศึกษาแกเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาส
6 ฝกนวดแผนโบราณ ตําบลเขาสมิง

สนับสนุนใหนักเรียนไดศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี
เพื่อเพิ่มอาชีพเสริมใหแก

7 สนับสนุนการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
8 กอสรางสนามกีฬาหมูบาน (เทคอนกรีต) ม.7

ประชาชน
เพื่อสนับสนุนใหประชาชน
ออกกําลังกาย
เพื่อสนับสนุนใหปประชาชน
ออกกําลังกาย

อุดหนุนเงินใหแกศูนยกีฬา
ตําบล เพื่อจัดการแขงขันกีฬา
ประจําป
จัดทุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 1 ทุน
จัดใหมีการฝกอบรม
นวดแผนโบราณ
สนับสนุนงบประมาณในการ

150,000

150,000

150,000 ประชาชนรอยละ 60 ไดรวม
กิจกรรมออกกําลังกาย

อบต. เขาสมิง

33,000

33,000

อบต. เขาสมิง

-

10,000

33,000 เด็กนักเรียนไดรับโอกาส
ในการศึกษาตอระดับ ป.ตรี
10,000 ประชาชนรอยละ 60 มีอาชีพ

50,000

50,000

จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

สนามกีฬา พื้นคอนกรีต

200,000

-

เสริม
50,000 เด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดรับการสงเสริมดานกีฬา
ประชาชนมีสุขภาพกายใจ
ที่ดีเนื่องจากการเลนกีฬา

อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
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1.3 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ และมี มาตรฐาน (ตอ)
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
9 โรงเรียนวิถีพุทธ (คายพุทธบุตร-พุทธธรรม)

10 อบรมผูนํานักเรียนดานการสงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน
11 เศรษฐกิจพอเพียง (การอบรมการปลูกพืชปลอด
สารพิษ)

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจ หลักการดําเนินชีวิต
โดยยึดหลักพุทธศาสนา
เพื่อฝกอบรมใหนักเรียนเปน
ผูนําและผูตามที่ดีดานการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย
เพื่อใชสถานที่วางเปลาใน
โรงเรียนใหเกิดประโยชน
การฝกการปลูกพืชไรดิน

จัดกิจกรรมคายพุทธบุตรพุทธธรรม

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24,000
24,000
24,000 เยาวชนไดรับความรูทาง
พระพุทธศาสนา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง

จัดกิจกรรมอบรมผูนํานักเรียน
ดานสงเสริมสุขภาพ

5,000

5,000

5,000 เยาวชนไดรับความรูดานการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย

อบต. เขาสมิง

จัดกิจกรรมการปลูกพืชไรดิน

18,000

18,000

18,000 เยาวชนไดรับความรูในการปลูก
พืชไรดิน

อบต. เขาสมิง
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1.4 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนสถาบันการศาสนา และการธํารงรักษาไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการสั่งสมกันมายาวนาน
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประชาชนไดรวมกิจกรรม
250,000
250,000
250,000
ของชาติ
และประเพณีประจําชาติ
วันสําคัญตางๆ
2 เงินอุดหนุนงานประเพณีตราดรําลึก ระกําหวาน เพื่อสืบสานประเพณี
ประเพณีประจําจังหวัด
33,000
33,000
33,000
งานกาชาดประจําป และยุทธนาวีที่เกาะชาง
ประจําจังหวัด
ไดรับการประชาสัมพันธ
3 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณีทองถิ่น
เพื่อสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ประชาชนไดมีสวนรวม
30,000
30,000
30,000
และอนุรักษมรดกไทย
ประเพณีทองถิ่น และมรดกไทย สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ประเพณีทองถิ่น และมรดกไทย
4 กิจกรรมสงเสริมการเทิดพระเกียรติสถาบัน
เพื่อเทิดพระเกียรติและปกปอง ขาราชการ และประชาชนได
80,000
80,000
80,000
พระมหากษัตริย / การปกปองสถาบัน
สถาบันพระมหากษัตริย
รวมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย
สถาบันพระมหากษัตริย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเห็นความสําคัญของ
วัฒนธรรมและประเพณี
ประเพณีประจําจังหวัดเปน
ที่รูจักของคนทั่วไป
ประชาชนเห็นความสําคัญของ
ประเพณีทองถิ่น

อบต. เขาสมิง

ขาราชการและประชาชนไดมี
ไดมีสวนรวมในการเทิด
พระเกียรติและปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย

อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง

6

1.5 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันแกไขปญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น ตลอดจนการเสริมสรางความสมานฉันทของชุมชนในทองถิ่น
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สงเสริมกิจกรรมศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ปญหายาเสพติดในตําบลลดลง
100,000
100,000
100,000 เยาวชนและประชาชนไมติด
ยาเสพติดตําบลเขาสมิง
ปองกันยาเสพติด
ยาเสพติด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง

7

1.6 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่

โครงการ

1 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 พัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือประชาชนใน
กรณีที่เกิดสาธารณภัยตาง ๆ
เพื่อจัดกิจกรรม / อบรมให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3 สนับสนุนกิจกรรมของศูนย อปพร. อบต.เขาสมิง เพื่อเปนศูนยชวยเหลือ
ประชาชน และจัดกิจกรรรม
ฝกอบรม
4 อุดหนุนจังหวัดตราดตามโครงการดานการ
เพื่อรวมมือกับจังหวัดตราด
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการปองกันสาธารณภัยตางๆ
5 จัดซื้อกระสอบ ทราย สําหรับกั้นน้ํา

เพื่อใชปองกันน้ําทวมในพื้นที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบต.มีความพรอมในการ
ใหความชวยเหลือประชาชน
จัดกิจกรรม/อบรมความรู
ในดานการพัฒนาอาชีพ
และสุขภาพ
ศูนย อปพร. มีอุปกรณพรอม
สําหรับชวยเหลือประชาชน
และมีการฝกอบรม อปพร.
อุดหนุนงบประมาณใหแก
จังหวัดตราดในการปองกัน
สาธารณภัยตาง ๆ
อบต.มีอุปกรณสําหรับปองกัน
น้ําทวมในพื้นที่

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000 ประชาชนไดรับความชวยเหลือ
อยางทันทวงทีเมื่อยามเกิดภัย
20,000
20,000
20,000 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

200,000

200,000

30,000

30,000

50,000

50,000

200,000 ประชาชนไดรับความชวยเหลือ
ทันทวงทีในยามฉุกเฉิน
และจํานวน อปพร. ที่เพิ่มขึ้น
30,000 ประชาชนไดรับความชวยเหลือ
อยางทันทวงทีเมื่อยามเกิดภัย
50,000 ประชาชนไดรับความชวยเหลือ
อยางทันทวงทีเมื่อยามเกิดภัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง

8

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการรณรงคใหประชาชนและกลุมเกษตรกรมีความรูความเขาใจในแนวทางการดํารงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยถายทอด
เพื่อสรางแหลงเรียนรูแก
เกษตรกรมีแหลงศึกษาเรียนรู
30,000
30,000
30,000 เกษตรกรรอยละ 60 มาใช
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
เกษตรกร
ดานเทคโนโลยีการเกษตร
บริการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
2 สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
เพื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ประชาชนที่มีความสมัครใจ
50,000
50,000
50,000 ประชาชนมีสวนรวมในการ
พระราชดําริตําบลเขาสมิง (หมู 1-9)
พอเพียงมาใชประโยชน
พัฒนา
3 สงเสริมอาชีพใหกลุมแมบานเกษตรกร หมู 6
เพื่อใหกลุมแมบานมีอาชีพเสริม จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
22,000
กลุมแมบานเกษตรกรบาน
บานชุมแสง
ชวยเหลือครอบครัว
ใหกลุมแมบานเกษตรกร
ชุมแสงรอยละ 50 มีอาชีพเสริม
บานชุมแสง
4 อบรมกลุมกองทุนจัดสวัสดิการสังคม
เพื่อสรางงานใหกลุมเยาวชน
จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
20,000
กลุมเยาชน สตรี และผูดอย
สรางสวย สรางอาชีพ เพื่อเพิ่มรายไดอยางยั่งยืน สตรี ผูดอยโอกาสในตําบล
ใหกลุมเยาวชน สตรี
โอกาสรอยละ 50 สามารถ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลเขาสมิง
และผูดอยโอกาส
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได
ใหกับครอบครัวได
5 สงเสริมการเลี้ยงปลาดุกพัฒนาเศรษฐกิจตาม
เพื่อใหสมาชิกมีรายไดเสริม
จัดกิจกรรมสงเสริมการเลี้ยง
30,000
สมาชิกในกลุมมีอาชีพเสริม
แนวพระราชดําริ ม.9 บานวังตัก
จากการประกอบอาชีพ
ปลาดุกใหกับสมาชิก จํานวน
30 คน
6 ฝกอบรมเกษตรกรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อใหประชาชนไดเขาใจถึง
จัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรู
20,000
ประชาชนสามารถนําความรู
พอเพียง
การดําเนินการเกษตรแบบ
แกเกษตรกร
ที่ไดรับไปใชในการดําเนินการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ดานการเกษตรได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
/ศูนยถายทอดฯ
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
/เกษตรอําเภอ
อบต. เขาสมิง
/กลุมกองทุน
จัดสวัสดิการฯ
อบต. เขาสมิง
/กลุมเลี้ยง
ปลาดุกฯ
อบต. เขาสมิง
/ศูนยเครือขาย
ปราชญชาวบาน
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2.1 แนวทางการรณรงคใหประชาชนและกลุมเกษตรกรมีความรูความเขาใจในแนวทางการดํารงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ตอ)
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว
เพื่อใหประชาชนไดเขาใจถึงการ จัดกิจกรรมการถายทอด
20,000
20,000
20,000 ประชาชนไดรับความรูดาน
ดําเนินการดานปศุสัตว
เทคโนโลยีการปศุสัตว
การปศุสัตวเพิม่ ขึ้นรอยละ 70

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.เขาสมิง
/ สนง.ปศุสัตว
จว.ตร.
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2.2 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 สงเสริมชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่
เกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ํา
เดือดรอน

จัดใหมีการรับซื้อผลผลิตแก
เกษตรกรที่เดือดรอน

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 เกษตรกรที่เดือดรอยรอยละ 60
ไดรับการชวยเหลือ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.เขาสมิง
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2.3 แนวทางการสงเสริมการใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี
ที่

โครงการ

1 สงเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรียชีวภาพ
2 ฝกอบรมใหความรูการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ

วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการทําการเกษตร
อินทรียชีวภาพ
จัดกิจกรรมฝกอบรมการทําปุย
อินทรียชีวภาพแทนการใชปุย
เคมี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรกรทําการเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น
เกษตรกรไดรับความรูและ
สามารถผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
ใชเองได

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 เกษตรกรรอยละ 25 ทําการ
การเกษตรอินทรียชีวภาพ
39,000
39,000
39,000 เกษตรกรรอยละ 50 ลดการ
ใชปุยเคมี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
/เกษตรอําเภอฯ
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3. ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนใหมีมาตรฐานและทั่วถึง
ที่

โครงการ

1 กอสรางถนน คสล. ซอยศรีทับทิม ม. 1
(ตอ 200ม.)
2 กอสรางถนน คสล. ซ.หนึ่งแปด ม.1
3 กอสรางถนน คสล. ซ.ฝายน้ําลน ม.1
4 กอสรางถนน คสล. ซอยมิตรอนุสรณ 2 ม.2
5 กอสรางถนน คสล. ซ.มิตรอนุสรณ 3 ม. 2
6 กอสรางถนน คสล. ซอยเรืองประดิษฐ ม. 3
7 กอสรางถนน คสล. ซอยพนพัฒนา ม.3
8 กอสรางถนน คสล. จําเริญศิลป ม.3

วัตถุประสงค
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
มาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนมีขนาด 4 x 200 ม.

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

250,000

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

-

250,000

-

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

250,000

-

-

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

250,000

-

-

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

250,000

-

-

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

-

250,000

-

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

-

250,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต.เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
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3.1 แนวทางการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนใหมีมาตรฐานและทั่วถึง (ตอ)
ที่

โครงการ

9 กอสรางถนน คสล. ซอยบําโรณสายเดิม ม.4
10 กอสรางถนน คสล. ซ.ชัยวา ม.4
11 กอสรางถนน คสล. ซ.รวมพัฒนา ม.5
12 กอสรางถนน คสล. ซอยหาประทวน 1 ม.6
13 กอสรางถนน คสล. ซอยหาประทวน 2 ม.6
14 กอสรางถนน คสล. ซอยหาประทวน 3 ม.6
15 กอสรางถนน คสล. ซอย ชุมแสงลาง ม. 6
16 กอสรางถนน คสล. ซ.อุดมทรัพย ม.7
17 กอสรางถนน คสล. ซ.สามัคคี 2 ม.7
18 กอสรางถนน คสล. ซ.รวมใจ ม.8

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

ที่มีมาตรฐานและปองกันน้ําทวม

กอสรางถนนขนาด 4 x 500 ม.

เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
-

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

-

250,000

ถนนมีขนาด 4 x 200 ม.

-

500,000

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

250,000

-

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

-

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

-

-

ถมดิน 1 เมตรและ

-

1,200,000

-

250,000

ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.
ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.

250,000
-

250,000

250,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
250,000 ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
/จังหวัดตราด
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
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3.1 แนวทางการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนใหมีมาตรฐานและทั่วถึง (ตอ)
ที่

โครงการ

19 กอสรางถนน คสล. ซ.วิทยาคม ม.8

วัตถุประสงค

25 ซอมแซมถนนที่เสียหายโดยการลงหินคลุก
ภายในตําบลเขาสมิง
26 วางทอระบายน้ํา ซอยคลองพลู ม.4

เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อสรางเสนทางคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน
เพื่อใหถนนมีสภาพดี
และมีมาตรฐาน
เพื่อปองกันน้ําทวม

27 วางทอระบายน้ํา คสล. ซอยชัยวา ม.4

เพื่อปองกันน้ําทวม

28 กอสรางรางระบายน้ําตัววี ซอยดงกลาง 2 ม.5

ปองกันน้ํากัดเซาะถนน

20 กอสรางถนน คสล.ซ.จินตกานนท+ทอ cross
ม. 9
21 กอสรางถนน คสล.ซ.สามัคคี 2 + ทอลอดเหลี่ยม
ม. 9
22 กอสรางถนน คสล.ซ.ถีรศิลป ม. 9
23 กอสรางถนน คสล. ซ.ราตรี ม.9
24 กอสรางถนน คสล. ซ.นากลาง ม.9

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.
ถนนมีขนาด 4 x 1,500 ม.
ถนนมีขนาด 4 x 200 ม.
ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.
ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.
ถนนมีขนาด 4 x 100 ม.
ซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย
วางทอระบายน้ําตามแนวถนน
วางทอระบายน้ําขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 ม.
กอสรางรางน้ําตัววี ความยาว
1,000 ม.

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000 ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
4,000,000
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
1,000,000
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
250,000
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
250,000
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
250,000 ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
450,000
450,000
450,000 ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
100,000
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
100,000
แกไขปญหาน้ําทวมไดอยาง
ยั่งยืน
500,000
สภาพถนนใชงานไดนาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
/ทางหลวงฯ
อบต. เขาสมิง
/จังหวัดตราด
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
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3.1 แนวทางการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนใหมีมาตรฐานและทั่วถึง (ตอ)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 วางทอระบายน้ํา ซอยดงกลาง 2 ม. 5

เพื่อปองกันน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา คสล.

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

30 วางทอระบายน้ํา คสล. ซอยสามัคคี 1 ม.6

เพื่อปองกันน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา คสล.

100,000

31 ปรับปรุงทอระบายน้ํา ซ.คงทรัพย1 ม.6

เพื่อปองกันน้ําทวม

วางทอระบายน้ํา คสล.

32 กอสราง/ปรับปรุงทอระบายน้ํา ซ.ราตรี ม.9

เพื่อปองกันน้ําทวม

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.

100,000

-

-

33 ปรับปรุงถนนซอยโชคสุวรรณ และ
ซอยสามัคคีพัฒนา ม. 5
34 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณสํานักงาน
อบต.เขาสมิง
35 ขยายถนนปากซอยลําภูราย ม. 3

เพื่อพัฒนาถนนซอยในหมูบาน ปรับสภาพขยายบริเวณถนน
ใหสามารถเชื่อมตอกันได
เพื่อระบายน้ําบริเวณพื้นที่ สนง. กอสรางทอระบายน้ํา คสล.

50,000

-

-

200,000

-

-

-

-

50,000

50,000 ปองกันปญหาน้ําทวม

ที่

โครงการ

36 ขุดลอกรางระบายน้ําภายในตําบลเขาสมิง

วัตถุประสงค

เพื่อใหการสัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อปองกันน้ําทวม

ขยายถนนปากซอยลําภูราย
ขุดลอกรางระบายน้ํา
ภายในตําบลเขาสมิง

-

100,000

100,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
แกไขปญหาน้ําทวมไดอยาง
ยั่งยืน
แกไขปญหาน้ําทวมไดอยาง
ยั่งยืน
แกไขปญหาน้ําทวมไดอยาง
ยั่งยืน
แกไขปญหาน้ําทวมไดอยาง
ยั่งยืน
ประชาชนสัญจรไปมาได
โดยสะดวก
ปองกันการเกิดน้ําทวมบริเวณ
สํานักงาน อบต. เขาสมิง
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
แขวงการทาง
อบต. เขาสมิง
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3.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ํา แมน้ํา ลําคลอง หนองบึง เพื่อใชในการเกษตร การอุปโภค-บริโภค
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 กอสรางฝายกักเก็บน้ํา ซอย ดงกลาง 1 หมู 5
2 กอสราง/ซอมแซมฝายกักเก็บน้ําบริเวณ
บานนายสํารวย เครงกําเนิด ม. 8
3 กอสรางฝายน้ําลน บริเวณ บาน นายสายชล
ถัดหลาย ม. 8
4 กอสรางฝายน้ําลนบานนายไชยยศ สุดดุริยะ
ม.9
5 จัดหาบอน้ําตื้น/บอบาดาลในตําบลเขาสมิง
6 ปรับปรุง/ซอมแซมฝาย (ฝายตาหลวย) ม. 7
7 กอสรางฝายชุมแสงตอนบน ม.6

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช
ในฤดูแลง
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช
ในฤดูแลง
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช
ในฤดูแลง
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช
ในฤดูแลง
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพียงพอ

กอสรางฝายกักเก็บน้ํา
ขนาดความกวาง 10 เมตร
กอสราง/ซอมแซมฝายกักเก็บ
น้ํา ขนาดความกวาง 10 เมตร
กอสรางฝายน้ําลน
ขนาดความกวาง 12 เมตร
กอสรางฝายน้ําลน
ขนาดความกวาง 12 เมตร
บอน้ําตื้น 9 หมู

เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช
ในฤดูแลง
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช
ในฤดูแลง

ปรับปรุง/ซอมแซมฝาย
ที่ชํารุด
กอสรางฝายน้ําลน
ขนาดความกวาง 12 เมตร

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

ประชาชนมีน้ําใชตลอดป

500,000

-

ประชาชนมีน้ําใชตลอดป

-

ประชาชนมีน้ําใชตลอดป

-

500,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-

-

-

-

-

ประชาชนมีน้ําใชเพียงพอ

-

-

ประชาชนมีน้ําใชตลอดป

-

ประชาชนมีน้ําใชตลอดป

500,000
-

500,000

500,000 ประชาชนมีน้ําใชตลอดป

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
/จังหวัดตราด
อบต. เขาสมิง
/จังหวัดตราด
อบต. เขาสมิง
/จังหวัดตราด
อบต. เขาสมิง
/จังหวัดตราด
อบต. เขาสมิง
/กรมทรัพยฯ
อบต. เขาสมิง
/จังหวัดตราด
อบต. เขาสมิง
/ จังหวัดตราด
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3.3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟา ประปา ใหทั่วถึงและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ซอมแซม/ติดตั้งไฟฟาสองทาง ในเขต
อบต.เขาสมิง
2 ขยายเขตการจายไฟฟา สํานักงาน อบต.เขาสมิง
3 ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ม.1
(ระยะทาง 1,500 ม.)
4 ขยายเขตประปาหมูบาน ม.2
5 ขยายเขตประปา ซ.บุญวาที ม.3
6 ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ม.5
(ระยะทาง 3,000 ม.)
7 ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ม. 8
(ระยะทาง 1,000 ม.)
8 ปรับปรุงแรงดันระบบประปาหมูบาน ม. 4
9 กอสรางระบบประปาหมูบาน ม. 6
10 ขยายเขตประปา ม. 9

เพื่อใหมีไฟฟาตามทาง
สาธารณะตาง ๆ
เพื่อจายไฟฟาใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช
อยางทั่งถึงทุกครัวเรือน
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช
อยางทั่งถึงทุกครัวเรือน
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน

ซอมแซมดวงไฟที่ชํารุดและ
ติดตั้งดวงไฟเพิ่มเติม
ขยายเขตไฟฟาสํานักงาน
อบต.เขาสมิง
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 1,500 ม.
ขยายเขตเดินทอประปาใน
หมูบาน
ขยายเขตเดินทอประปาใน
หมูบาน
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 3,000 ม.
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 1,000 ม.
ติดตั้งระบบสงน้ําเพื่อเพิ่ม
แรงดัน
กอสรางระบบประปา
จํานวน 1 แหง
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 ม.

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 ประชาชนสัญจรไปมาไดสะดวก อบต. เขาสมิง
ในเวลากลางคืน
100,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีไฟฟาใช
อบต. เขาสมิง
/การไฟฟาฯ
1,050,000
ทุกครัวเรือนมีน้ําประปาใช
อบต. เขาสมิง
อยางทั่วถึง
/การประปาฯ
200,000
ทุกครัวเรือน
อบต. เขาสมิง
มีน้ําประปาใชอยางทั่วถึง
50,000
ทุกครัวเรือนมีน้ําประปาใช
อบต. เขาสมิง
อยางทั่วถึง
2,100,000
ทุกครัวเรือนมีน้ําประปาใช
อบต. เขาสมิง
อยางทั่วถึง
/การประปาฯ
700,000
ทุกครัวเรือนมีน้ําประปาใช
อบต. เขาสมิง
อยางทั่วถึง
/การประปาฯ
100,000
ทุกครัวเรือนมีน้ําประปาใช
อบต. เขาสมิง
อยางทั่วถึง
3,000,000 ทุกครัวเรือนมีน้ําประปาใช
อบต. เขาสมิง
อยางทั่วถึง
/กรมสงเสริมฯ
200,000
ทุกครัวเรือนมีน้ําประปาใช
อบต. เขาสมิง
อยางทั่วถึง
18

3.3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟา ประปา ใหทั่วถึงและเพียงพอตอความตองการของประชาชน (ตอ)
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
11 ปรับปรุง/ซอมแซมประปา ม. 6

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช
อยางทั่วถึง

ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ
ประปาเดิม

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
20,000
-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีน้ําประปาใช
อยางทั่วถึง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
/คกก.หมูบาน
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4 ยุทธศาสตรการสงเสริมการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการควบคุม คุมครอง และการบังคับกฏหมายอยางเครงครัด
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอม

เพื่อรณรงคสงเสริมกิจกรรม
จัดใหมีการฝกอบรมประชาชน
เสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหความรูทางกฎหมาย
ดานกฎหมายสิ่งแวดลอม
กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ทําใหประชาชนมีความรูทาง
กฎหมาย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.เขาสมิง
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ที่

4.2 แนวทางกิจกรรมฝกอบรมและรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

1 สงเสริมเด็กและเยาวชนรักษาสิ่งแวดลอม
2 คนเขาสมิงรักษสิ่งแวดลอม

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการเด็ก
และเยาวชนรักสิ่งแวดลอม
เพื่อใหประชาชนตําบลเขาสมิง
รักษาสิ่งแวดลอม

จัดใหมีการอบรม
เด็กและเยาวชน
อบรมใหความรูและปลูก
จิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอม
ใหประชาชน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 ทําใหเด็กและเยาวชนรัก
สิ่งแวดลอม
20,000
20,000
20,000 ประชาชนตําบลเขาสมิง
ไดชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.เขาสมิง
อบต.เขาสมิง

21

4.3 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการและการสรางองคความรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เพิ่มผลผลิตสวนผลไมและยางพารา
เพื่อเพิ่มผลผลิตสวนผลไม
อบรมความรูและวิธีการ
20,000
20,000
20,000 ผลผลิตของสวนผลไมและ
และยางพารา
ปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อเพิ่ม
ยางพาราเพิ่มขึ้น
ผลผลิต

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.เขาสมิง
/กรมพัฒนา
ที่ดิน
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4.4 แนวทางการจัดกิจกรรมการสงเสริมและฟนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 ปาไมกับชุมชน

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมใหชุมชน

2 สงเสริมการใชหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ

เพื่ออนุรักษดินและน้ํา

3 อนุรักษฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 พัฒนาแหลงน้ํา

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนมีสวนรวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชาชนมีสวนรวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
และฟนฟูธรรมชาติ
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ
พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติให
สามารถใชไดอยางเดิม

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 ชุมชนมีปาไมเพิ่มมากขึ้น
20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000 สามารถใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
10,000 ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการ
ฟนฟู และประชาชนมีความ
เขาใจในการอนุรักษและฟนฟู
ธรรมชาติ
10,000 ประชาชนมีแหลงน้ําธรรมชาติ
ใชไดเหมือนในอดีต

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.เขาสมิง
/กรมปาไม
อบต.เขาสมิง
อบต.เขาสมิง

อบต.เขาสมิง
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4.5 แนวทางการจัดใหมีระบบการกําจัดขยะและการแกไขปญหามลพิษ
ที่

โครงการ

1 สงเสริมการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะตําบลเขาสมิง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อบริหารในการจัดการ
ระบบการกําจัดขยะและ
มลพิษ

จัดซื้อรถเก็บขยะและ หรือ
จัดวางระบบการจัดเก็บขยะ
ของตําบลเขาสมิง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
500,000 ทําใหเกิดการแกไขปญหาอยาง
เปนระบบเกิดกระบวนการ
ทํางานที่ชัดเจน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต.เขาสมิง
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5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดีและการมีสวนรวมของประชาชน
5.1 แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน ใหเขามีสวนรวมในการบริหารงานทองถิ่น
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ประเมินผลความพึงพอใจในการทํางานของ
สมาชิกอบต. พนักงาน ของประชาชน ของ
อบต.เขาสมิง
2 อบต.เคลื่อนที่

3 สงเสริมการเลือกตั้ง
4 ปรับปรุงหองประชุม อบต.เขาสมิง

5 กอสรางรั้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมปรับปรุง
ภูมิทัศนรอบศูนยฯ
6 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน อบต.เขาสมิง

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน อบต.

จัดใหมีการออกแบบสอบถาม
และวิเคราะหผล

เพื่อใหหนวยงานราชการไดลงไป จัดการประชุม อบต.ตาม
รับรูปญหาที่แทจริงของประชาชน หมูบ าน รวมกับหนวยงาน
ราชการ
เพื่อใชในการจัดการเลือกตั้ง
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
ของ อบต.เขาสมิง
และรณรงคการเลือกตั้ง
เพื่อเปนสถานที่ในการจัดประชุม ปรับปรุงหองประชุม ของ
และจัดเวทีประชาคมตําบล
อบต.เขาสมิงใหมีมาตรฐาน
เขาสมิง
ครุภัณฑสําหรับหองประชุม
เพื่อความสะดวกในการดูแล
กอสรางรั้วรอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เด็กเล็ก เสาธง ปายศูนยฯ
ปลูกตนไม จัดสวน ฯลฯ
กอสรางปายสํานักงาน เสาธง
ภูมิทัศนรอบสํานักงาน อบต.
จัดสวน ปลูกตนไม ลานจอดรถ เขาสมิง
ปรับปรุงสภาพพื้นที่ใหสวยงาม
ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000 ทําใหทราบผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน อบต.
50,000

50,000

50,000

50,000

500,000

-

1,000,000

-

800,000

100,000

50,000 อบต. ไดรับรูปญหาและ
หาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชน
50,000 อบต. สามารถจัดการเลือก
ตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประชาชนไดเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมของ
อบต.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ
สวยงาม และสะดวกแกการ
ดูแลเด็กเล็ก
ภูมิทัศนรอบสํานักงาน อบต.
เขาสมิง มีความสวยงาม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง
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5.1 แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน ใหเขามีสวนรวมในการบริหารงานทองถิ่น (ตอ)
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

7 ติดตั้งผามาน และเครื่องปรับอากาศ

เพื่อความสะดวก และสวยงาม
ในสํานักงาน อบต.

ติดตั้งผามาน และแอร
ในสํานักงาน อบต.

8 ปรับปรุงศาลาหมูบาน ม.9

เพื่อใหประชาชนมีที่จัดประชุม
ที่มีความสะดวกและปลอดภัย
เพื่อตรวจสอบรางวัดที่ดิน
สาธารณะในเขตตําบล
เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนไดทราบ

ศาลาหมูบาน ม. 9

-

-

ขอมูลที่ดินสาธารณะในเขต
ตําบลเขาสมิง
พิธีเปดงานอาคารสํานักงาน
อบต.เขาสมิง

20,000

20,000

9 ตรวจสอบรางวัดที่ดินที่เปนสาธารณประโยชน
10 เปดอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
เขาสมิง

100,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สํานักงาน อบต.มีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน และมีความ
สวยงาม
150,000 ศาลาหมูบาน ม. 9 มีความ
แข็งแรง และปลอดภัย
20,000 ทําใหมีขอมูลพื้นฐานเบื้องตน
ในการพัฒนาตําบล
ประชาชนไดรับทราบขอมูล
สถานที่ดําเนินงานของ อบต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
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5.2 แนวทางการพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา และการประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จัดตั้งศูนยระบบขอมูลขาวสาร อบต.เขาสมิง

เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการ
ขอมูลขาวสาร

2 สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน

เพื่อจัดเวทีประชาคมและอบรม จัดทําเวทีประชาคมและจัด
อบรมการจัดทําแผน 9 หมูบาน
ใหความรูในการจัดทําแผน
เพื่อจัดประชุมประชาคม
ผังชุมชน อบต.เขาสมิง
เก็บรวบรวมขอมูล และประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํา
ผังชุมชน อบต.เขาสมิง

3 จัดทําผังชุมชนองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

จัดใหมีสํานักงานศูนยระบบ
ขอมูลขาวสาร/จัดทําเว็ปไซต

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 ทําใหเกิดการจัดการขอมูล
ขาวสารอยางเปนระบบมี
ความชัดเจน
30,000
30,000
30,000 มีการจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
211,000
มีผังชุมชน สําหรับเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาพื้นที่อยางมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
/กรมโยธาฯ
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5.3 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคปกครองสวนทองถิ่นและเพิ่มชองทางการรับรูขอมูลขาวสารขององคปกครองสวนทองถิ่น
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดซื้อหนังสือพิมพ วารสารและหนังสือระเบียบ
ทางกฎหมาย
2 กอสรางระบบเสียงตามสาย ม. 1
3 ปรับปรุง/ขยายระบบเสียงตามสาย ม. 5
(เพิ่มเติม)
4 ปรับปรุง/ขยายระบบเสียงตามสาย ม. 7
(เพิ่มเติม)
5 ประชาสัมพันธกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาสมิง

เพื่อเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร

อบต.ไดรับขาวสารความรูจาก
สื่อตางๆ หลากหลาย

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

กอสรางวางระบบเสียงตามสาย

ขอมูลขาวสารและเพิ่มพูนความรู

และอุปกรณรับสงสัญญาณ

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

กอสรางวางระบบเสียงตามสาย

ขอมูลขาวสารและเพิ่มพูนความรู

และอุปกรณรับสงสัญญาณ

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

กอสรางวางระบบเสียงตามสาย

ขอมูลขาวสารและเพิ่มพูนความรู

และอุปกรณรับสงสัญญาณ
จัดทํากิจกรรม ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสื่อตางๆ เพื่อ
เผยแพรการดําเนินงานของ
อบต.

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารการดําเนินงาน
ของ อบต.

30,000
-

30,000
200,000

200,000

-

200,000

-

50,000

50,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

30,000 บุคลากรไดรับทราบขาวสาร
และความรูเพิ่มขึ้น
ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารอยางรวดเร็ว
ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารอยางรวดเร็ว
ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารอยางรวดเร็ว
50,000 ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารการดําเนินงานของ อบต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
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5.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากรองคปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีความรอบรู และดําเนินชีวิตตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2554
2555
2556
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 สงเสริมใหบุคลากรของ อบต. ไดรับการ
ฝกอบรมในการปฏิบัติหนาที่ราชการ

เพื่อพัฒนาพนักงานใหมี

บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม

ความรูความสามารถ

และมีความรูเพิ่มขึ้น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000 บุคลากรรอยละ 80 มีพัฒนาการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง

และศักยภาพในการทํางาน
เพิ่มขึ้น

2 สงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท
3 สงเสริมการทัศนศึกษาดูงานทองถิ่นของ
อบต.เขาสมิง

เพื่อพัฒนาบุคลากรในองคกร

บุคลากรไดรับการศึกษามี

มีวุฒิสูงขึ้น

ความรูเพิ่มขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน
องคกร

เพิ่มพูนความรูเพื่อนํามาพัฒนา
ทองถิ่น

350,000

350,000

350,000 บุคลากรรอยละ 80 มีพัฒนาการ

อบต. เขาสมิง

และศักยภาพในการทํางาน
300,000

300,000

เพิ่มขึ้น
300,000 บุคลากรมีศักยภาพและ
วิสัยทัศนในการพัฒนาองคกร
เพิ่มขึ้น

อบต. เขาสมิง
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5.5 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปรงใส และเปนธรรม
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 จัดซื้อวัสดุของ อบต.
2 จัดซื้อครุภัณฑของ อบต.
3 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควันแบบละอองฝอย
พรอมอุปกรณ
4 บํารุงรักษา/ปรับปรุงและซอมแซมวัสดุ –
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง ในเขต อบต.
5 จางเหมาบริการในกิจการของ อบต.

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีวัสดุเพียงพอ
ตอการทํางาน
เพื่อใหมีครุภัณฑที่ครบครัน

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อวัสดุสํานักงานที่จําเปน
ตอการใชงาน
จัดซื้อครุภัณฑใหเพียงพอตอ
การใชงาน
จัดซื้อเครื่องพนน้ํายาแบบ
ละอองพรอมจัดซื้อน้ํายา
ทรัพยสินของทางราชการ
ไดรับดูแลใหมีสภาพดีอยูเสมอ

เพื่อปองกันโรคติดตอที่เกิด
จากยุง
เพื่อบํารุงรักษาทรัพยสินของ
ทางราชการใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
เพื่อใหการดําเนินงานของ อบต. จางเหมาทํากิจกรรมตาง ๆ
มีประสิทธิภาพ
เพือ่ การดําเนินงานและ
ประชาสัมพันธ

หนวยงาน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2554

2555

2556

(บาท)
200,000

(บาท)
200,000

400,000

400,000

(บาท)
200,000 บุคลากรมีวัสดุใชในการทํางาน
อยางพอเพียง
400,000 อบต. มีครุภัณฑที่ทันสมัย

100,000

-

600,000

600,000

300,000

300,000

-

ประชาชนไดรับการปองกัน
โรคติดตอที่เกิดจากยุง
600,000 ทรัพยสินทางราชการตางๆ
มีสภาพใชการไดดีรอยละ 70
300,000 การดําเนินงานของ อบต. มี
ประสิทธิภาพ

ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง
อบต. เขาสมิง

อบต. เขาสมิง
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6. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว
6.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิมใหมีศักยภาพและมีมาตรฐาน
ที่

โครงการ

1 สงเสริมการทองเที่ยวเกษตรในตําบล

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวใน
ตําบล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดใหมีการเที่ยวชมใน
สวนผลไม

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 เกษตรกรขายผลไมไดเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
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6.2 แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหลงใหม ๆ
ที่

โครงการ

1 ปรับภูมิทัศนบริเวณอางเก็บน้ําวังปลาหมอ
เพื่อจัดทําเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว
อางเก็บน้ําวังปลาหมอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปลูกตนไมและปรับสภาพ
ภูมิทัศน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
เพื่อการเรียนรู

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
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6.3 แนวทางการสงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของจังหวัดตราด
ที่

โครงการ

1 จัดตั้งศูนยสงเสริมการทองเที่ยวตําบลเขาสมิง

วัตถุประสงค
เพื่อการบริหารจัดการและวาง
ระบบเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ในตําบล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดใหมีสํานักงาน ศูนยและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ

งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
20,000
20,000 ทําใหเกิดการพัฒนางานเกี่ยวกับ อบต. เขาสมิง
การทองเที่ยว
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6.4 แนวทางการฝกอบรมและรณรงคใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
ที่

โครงการ

1 ฝกอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการแกประชาชน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาประชาชนใหมี
ความรูความเขาใจกับการ
มีสวนรวมในการจัดการ
ทองเที่ยว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดใหมีการฝกอบรมให
ความรูแกประชาชน
(กลุมแกนนําตาง ๆ )

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 ทําใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการพัฒนาการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบต. เขาสมิง
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1

สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา
ทางหนึ่ ง ๆ จะมี แนวทางการพัฒ นาได ม ากกว า หนึ่ งแนวทาง และภายใต แนวทางการพัฒ นาหนึ่ งจะมี
โครงการ/กิ จ กรรมได ม ากกว า หนึ่ ง โครงการ/กิ จ กรรม ที่ จ ะต อ งนํ า มาดํ า เนิ น การเพื่ อ ให บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด
1.2 วัตถุประสงคของการจัดการทําแผนสามป
1. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
2. เพื่อใหกระบวนการจั ด ทํางบประมาณเปน ไปด วยความรอบครอบและผานกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน
3. เพื่อแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป
4. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นร วมกับประชาคมทองถิ่น กํ าหนดประเด็นหลัก การพัฒนาให
สอดคลองกั บวิ สัย ทัศน พันธกิจ และจุด มุงหมายเพื่อการพัฒ นาในแผนยุทธศาสตร การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคลองกับปญ หา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการ และขอมลู นํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4. สําหรั บองค ก ารบริ หารสว นตํ าบล ใหผูบริ หารทองถิ่น เสนอร างแผนพัฒ นาสามปต อสภา
องคก ารบริหารสวนตําบลเพื่อใหเห็น ชอบก อน แลวผูบริ หารทองถิ่น จึงพิจ ารณาอนุมัติ และประกาศใช
แผนพัฒนาสามปตอไป
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1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยาง
รอบครอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคต อกัน เพื่อใหองคกรปกครองสว นทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดํ าเนิ น งานและใชทรั พยากรการบริ หารของทองถิ่น อย างมีประสิทธิภ าพเพื่อใหเกิ ด ประโยชน
สาธารณะสูงสุด
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดตําบลแสนตุง อําเภอเขาสมิง
จรดตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด
จรดตําบลทุงนนทรี อําเภอเขาสมิง และตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด
ตําบลแสนตุง อําเภอเขาสมิง

1.2 พื้นที่
ตําบลเขาสมิงมีพื้นที่ทั้งหมด 47.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,556 ไร
- เปนพื้นที่ทางการเกษตร 23,360 ไร
- เปนพื้นที่ในเขต ส.ป.ก. 11,967 ไร
1.3 ระยะทาง
- หางจากจังหวัดตราด 10 กิโลเมตร
- หางจากอําเภอเขาสมิง 5 กิโลเมตร
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้น ที่เปน ที่ราบลุมสลับเนิน เขา มีแมน้ํ าเขาสมิงไหลผานแนวกั้ นแบงตํ าบลทุงนนทรี ซึ่งได
แยกตัวออกไปจากตําบลเขาสมิงในบางสวน มีฝนตกชุกตลอดป
1.5 จํานวนหมูบาน (ตําบลเขาสมิงมีทั้งหมด 9 หมูบาน)
- จํานวนหมูบานในเขตองคกรบริหารสวนตําบลเขาสมิง เต็ มหมูบานทั้งหมด 8 หมูบาน
ไดแก หมูที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
- จํานวนหมูบานในเขตองคกรบริหารสวนตําบลบางสวน คือ หมูที่ 1
1.6 ทองถิ่นอื่นในตําบล
- จํานวนเทศบาลมี 1 แหง คือ เทศบาลตําบลเขาสมิง
1.7 จํานวนประชากร
ตําบลเขาสมิงมีประชากรชาย 2,379 คน หญิง 2,324 คน รวม 4,703 คน จํานวนครัวเรือน
1,196 ครัวเรือน
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
- ทําสวนผลไม , ยางพารา , พืชไร , การประมง , ทํานา และอื่นๆ
2.2 หนวยธุรกิจ
- ปมน้ํามัน 2 แหง อยูในหมูที่ 7 และ 8
- โรงจําหนายกาซ 1 แหง อยูในหมูที่ 3
2.3 สถานที่ราชการ
- ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
- โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ
- โรงเรียนบานดงกลาง
- สถานีอนามัยเขาสมิง
- สถานีอนามัยบานชุมแสง
- หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
- สํานักงานอางเก็บน้ําวังปลาหมอ
2.4 องคการศาสนา
- วัดเขาสมิง
- วัดลําภูราย
- วัดดงกลาง
- วัดบําโรณ
2.5 สถานที่สําคัญในหมูบาน
- สหกรณการเกษตร 1 แหง ในหมูที่ 8
- ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน 7 แหง คือ ในหมูที่ 1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9
- โรงยางพารา 1 แหง ในหมูที่ 9
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3. สภาพสังคม

ปญหา

สภาพปญหา /รายละเอียด

1. ปญหาดานเศรษฐกิจ
- ราคาผลไมตกต่ํา
- ปุยและยาฆาแมลงมีราคาแพงทําใหรายไดไม
เพียงพอตอคาใชจาย
- ขาดอาชีพเสริม
- ขาดแรงงานรับจางในชวงเก็บเกี่ยวผลไม
2. ปญหาดานสังคม

- ขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชน

3. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน

-

4. ปญหาดานแหลงน้ํา

- ฝายกักเก็บน้ําชํารุด
- แหลงน้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ

5. ปญหาดานสาธารณสุข

- อนามัยมีขนาดเล็กไมเพียงพอ
- การพนยาไมทวั่ ถึง
- ขาดยาคุมกําเนิดสุนัข , แมว

ระบบประปาในหมูบานไมทั่วถึง
ไฟฟายังไมทั่วถึง , ไฟสองทางชํารุด
น้ําทวมซ้ําซาก
ตองการถนนคอนกรีต
ถนนชํารุดเนื่องจากถูกน้ํากัดเซาะ
ถนนไมเพียงพอ , แคบเกินไป
ไมมีสนามเด็กเลน
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ปญหา

สภาพปญหา /รายละเอียด

6. ปญหาดานการเมือง / การปกครอง

- ไมรุนแรง ถึงมีความคิดเห็นไมตรงกัน แตก็ไม
ทําใหเกิดการแตกแยก

7. ปญหาดานการศึกษา / ศาสนา / วัฒนธรรม

- ตองการใหมีการจัดทุนการศึกษาใหกับเด็ก
นักเรียน

8. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - ขาดที่ทิ้งขยะและระบบการจัดเก็บขยะ

9. ปญหาดานอื่น ๆ

- ขาดพื้นทีใ่ นการทําแปลงเกษตรพอเพียง
- เกิดปญหาดินเปนกรด

3.1 ปญหาภัยธรรมชาติ
พื้นที่ตําบลเขาสมิงจัดอยูใกลแมน้ําบางสวนทําใหพื้นที่บางหมูบานเสี่ยงภัย ดังนี้ คือ หมูที่
2 , หมูที่ 3 , หมูที่ 4 หมูที่ 5 และหมูที่ 6 จึงทําใหพื้นที่การเกษตรเกิดความเสียหายจากอุทกภัยเกือบ
ทุกป โดยเฉพาะไมผลและยางพารา
3.2 สิทธิในที่ดินทํากิน
- ประชากรมีที่ทํากินเปนของตนเอง เอกสารมี นส.3ก ,โฉนด , สปก , ภบท.
3.6 จํานวนแรงงาน
- แรงงานในภาคเกษตรกรรม
- แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม

814
108

ครัวเรือน
ครัวเรือน
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3.7 รายได รายจายของครัวเรือน
- ประชากรไดรับรายไดสวนใหญมาจากการทําการเกษตร
- รายไดจากการทําสวนและการทําประมงตลอดทั้งปเฉลี่ยครัวเรือนละ 120,000 บาท
- รายจายในครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 100,000 บาท/ป
3.8 เปาหมายของการทําฟารม
- สวนมากเกษตรกรไมมกี ารจัดขบวนในการผลิตอยางมีระบบระเบียบแบบแผน เพื่อให
ขบวนการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคง
- เกษตรกรขาดความรูก ารทําและวางแผนการผลิต
4. ดานการเมือง การบริหาร
4.1 จํานวนบุคลากร (พนักงานสวนตําบล ลูกจาง)
 ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล รวม 16 คน
- นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7 (ปลัด อบต.)
- นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5
- นิติกร ระดับ 4
- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 4
- นักวิชาการเกษตร ระดับ 5
- เจาพนักงานธุรการ ระดับ 2
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ)
- ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ
- ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
- พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางตามภารกิจ)
- พนักงานขับรถน้ํา (พนักงานจางตามภารกิจ)
- คนตกแตงสวน (พนักงานจางตามภารกิจ)
- คนงานทัว่ ไป (พนักงานจางทั่วไป)
- คนงานทัว่ ไป (รถน้ํา) (พนักงานจางทั่วไป)
- พนักงานวิทยุ (พนักงานจางทั่วไป)
- ยาม (พนักงานจางทัว่ ไป)
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 ตําแหนงในสวนการคลัง รวม 6 คน

- เจาหนาที่บริหารงานคลัง ระดับ 6 (หัวหนาสวนการคลัง)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจางตามภารกิจ)
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (พนักงานจางตามภารกิจ)
- ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ)
- คนงานทัว่ ไปสวนการคลัง (พนักงานจางทั่วไป)
 ตําแหนงในสวนโยธา รวม 5 คน
- เจาหนาที่บริหารงานชาง ระดับ 6 (หัวหนาสวนโยธา)
- นายชางโยธา ระดับ 3
- ผูชวยนายชางโยธา (พนักงานจางตามภารกิจ)
- ผูชวยพนักงานสูบน้ํา (ลูกจางชั่วคราว โครงการถายโอน)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจางตามภารกิจ)
 ตําแหนงในสวนการศึกษา รวม 4 คน
- นักวิชาการศึกษา ระดับ 4
- ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจางตามภารกิจ)
- ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป)
4.2 ผูนําดานปกครองทองถิ่น รวม 22 คน
 คณะผูบริหาร ฯ รวม 4 คน
- นายกองคการบริหารสวนตําบล
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน
- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
 สมาชิกสภาฯ รวม 18 คน
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 15 คน
4.3 ผูนําดานปกครองทองที่
- กํานันตําบลเขาสมิง
- ผูใหญบาน
- ผูชวยผูใหญบาน

1
8
19

คน
คน
คน
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4.4 ผูนําดานองคกรประชาชน
- ประธานประชาคมตําบล/หมูบาน 9 คน
- ประธาน อสม. ตําบล/หมูบาน 9 คน
- ประธานกลุมสัจจะ 9 คน
- ผูจัดการสหกรณการเกษตร 1 คน
4.5 หัวหนาสวนราชการในตําบล
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
- หัวหนาสถานีอนามัยตําบลเขาสมิง
- หัวหนาสถานีอนามัยบานชุมแสง
- หัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
- ผูอํานายการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯ
- ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงกลาง
- หัวหนาโครงการอางเก็บน้ําวังปลาหมอ
4.6 เปรียบเทียบรายรับ - รายจายยอนหลัง ยอนหลัง 3 ป (2550– 2552)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายรับ

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ภาษีอากร
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
รายไดจากทรัพยสิน
รายไดเบ็ดเตล็ด
ภาษีจดั สรร
เงินอุดหนุน

340,155.94
177,226.80
436,247.66
27,468.00
7,906,229.27
4,022,731.00

328,495.29
112,849.76
358,475.64
190,500.00
7,965,671.38
6,314,576.19

348,435.24
360,165.00
210,094.71
75,200.00
7,272,177.40
6,252,460.69

รวม

12,910,058.67

15,270,568.26

14,518,533.04
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รายจาย
1. งบกลาง
2. เงินเดือน
3. คาจางชั่วคราว
4. คาตอบแทน
5. คาใชจาย
6. คาวัสดุ
7. คาสาธารณูปโภค
8. เงินอุดหนุน
9. คาครุภัณฑ
10. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
11. รายจายอื่น
รวม

ป2550
389,145.56
896,656.33
363,010
903,050
1,594,358.36
335,474.68
6,064.87
814,359.79
179,760
3,765,007
40,000
9,286,886.59

ป2551
432,817.36
1,803,705.00
790,190
1,189,204.50
3,089,895.93
383,891.85
921,334.45
507,493.00
3,161,554.00
12,280,086.09

ป2552
2,059,584.00
1,434,393.00
2,343,524.18
832,383.25
1,158,004.59
756,592.28
116,841.39
1,171,200.00
1,362,408.07
2,749,800.00
13,984,730.76
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สวนที่ 3
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

3.1 สรุปสถานการณพัฒนา
ผลการวิเคราะหศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส ตําบลเขาสมิง
ไดจัดทําเวทีชาวบานและไดวิเคราะหชุมชนโดยทํา SWOT ดังนี้

สิ่งแวดลอมภายใน

1.
2.
3.
4.

จุดแข็ง ( S )
การนับถือศาสนาเดียวกัน
มีองคการบริหารสวนตําบล
มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพตลอด ป
มีวัตถุดิบหลากหลาย

(3)
(4)
(1)
(2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จุดออน ( W )
การรับขอมูลขาวสารไมเปนปจจุบัน
รายไดไมสม่ําเสมอ
ผูนําชุมชนขาดภาวะผูน ํา
ไมมีอาชีพเสริม
ไมมีการรวมกลุม
เกษตรกรมีหนี้สิน
ขาดแรงจูงใจ
ดินขาดความอุดมสมบูรณ

(7)
(1)
(4)
(3)
(2)
(6)
(5)

สิ่งแวดลอมภายนอก

1.
2.
3.
4.
5.

โอกาส ( O )
มีการปรับใชเทคโนโลยีใหม
รูจักการลดตนทุนการผลิตโดยใชปุยชีวภาพ
ใกลสถานที่ราชการ
ติดถนนสุขุมวิท
ใกลกับตลาดสหกรณการเกษตรเขาสมิง

(3)
(2)
(1)

อุปสรรค ( T )
1. ราคาผลผลิตไมแนนอน
2. ขาดงบประมาณ

(1)
(2)
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3.2 ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา ป 2553

ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตรการสงเสริมการ
อนุรักษและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทีด่ ีและการมีสวนรวม
ของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว
รวม

โครงการที่
โครงการที่อยูใน
โครงการที่
ดําเนินการเสร็จ ระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
โครงการทั้งหมด

33

37.50

19

21.59

3

3.41

11

12.50

5

5.68

4

4.55

-

-

1

1.14

19

21.59

-

-

4

4.55

15

17.04

9

10.23

2

2.27

2

2.27

5

5.68

18
4
88

20.45
4.55
100

12
37

13.64
42.05

2
1
11

2.27
25.00
12.50

4
4
40

4.55
4.55
45.46
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สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
“ ท อ งถิ่ น น าอยู แหล ง เรีย นรู เ กษตรอิ น ทรีย มีดี ศิ ล ปวัฒ นธรรม น อ มนํ าแนวคิด เศรษฐกิ จ
พอเพียง ดีเยี่ยมดานบริการ “
4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
4.2.1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะหคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และผูพิการ
- สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนใหมีสุขภาพแข็งแรง และ
ไดรับบริการทางสาธารณสุขอยางทั่วถึง
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ และมี มาตรฐาน
- สงเสริมและสนับสนุนสถาบันการศาสนา และการธํารงรักษาไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการสั่งสมกันมายาวนาน
- ส งเสริ มและสนั บ สนุ น การป องกั น แก ไขปญ หายาเสพติ ด และการรั ก ษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น ตลอดจนการเสริมสรางความสมานฉันทของชุมชนในทองถิ่น
4.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
- รณรงคใหประชาชนและกลุมเกษตรกรมีความรูความเขาใจในแนวทางการดํารงชีวิตตาม
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
- สงเสริมและสนับสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร
- สงเสริมการใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี
4.2.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนใหมีมาตรฐานและทั่วถึง
- พัฒ นาและปรั บปรุ งแหลงน้ํ า แมน้ํ า ลําคลอง หนองบึง เพื่อใชใ นการเกษตร การ
อุปโภค-บริโภค
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- พัฒนาและปรั บปรุ งระบบไฟฟา ประปา ใหทั่ว ถึงและเพีย งพอต อความต องการของ
ประชาชน
4.2.4 ยุทธศาสตรการสงเสริมการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการควบคุม คุมครองและการบังคับกฎหมายอยางเครงครัด
- จัดกิจกรรมฝกอบรมและรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- ส ง เ สริ ม และสนั บ สนุ น กา รจั ด กา รแ ละก าร สร า งองค ควา มรู ใน การ จั ด กา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- จัดกิจกรรมการสงเสริมและฟนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- จัดใหมีระบบการกําจัดขยะและการแกไขปญหามลพิษ
4.2.5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดีและการมีสวนรวมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
- เสริมสรางเขมแข็งของภาคประชาชน ใหเขามีสวนรวมในการบริหารงานทองถิ่น
- พัฒ นาระบบข อมูลเพื่อ การวางแผนพัฒ นา และการประสานแผนพัฒ นาขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
- พัฒนาเทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคปกครองสวนทองถิ่นและเพิ่ม
ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารขององคปกครองสวนทองถิ่น
- พัฒนาบุคลากรองคปกครองสวนทองถิ่นสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และ
มีความรอบรู และดําเนินชีวิตตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปรงใส และเปน
ธรรม
4.2.6 ยุทธศาสตรการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิมใหมีศักยภาพและมีมาตรฐาน
- จัดหาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหลงใหมๆ
- สงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของจังหวัดตราด
- ฝก อบรมและรณรงค ใหประชาชนมีความรูค วามเขาใจ และมีสว นร วมในการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยว
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4.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัดตราด
4.3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะหคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และผูพิการ
- สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนใหมีสุขภาพแข็งแรง และ
ไดรับบริการทางสาธารณสุขอยางทั่วถึง
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ และมี มาตรฐาน
- สงเสริมและสนับสนุนสถาบันการศาสนา และการธํารงรักษาไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการสั่งสมกันมายาวนาน
- ส งเสริ มและสนั บ สนุ น การป องกั น แก ไขปญ หายาเสพติ ด และการรั ก ษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น ตลอดจนการเสริมสรางความสมานฉันทของชุมชนในทองถิ่น
4.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การฝกอาชีพ และสรางอาชีพใหแกกลุมเกษตรกร
และประชาชน
- รณรงคใหประชาชนและกลุมเกษตรกรมีความรูความเขาใจในแนวทางการดํารงชีวิตตาม
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
- สงเสริมและสนับสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร
- พัฒนาและสงเสริมการคา การลงทุน รวมทั้งการคาตามแนวชายแดน
- สงเสริมการใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี
4.3.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนใหมีมาตรฐานและทั่วถึง
- พัฒ นาและปรั บปรุ งแหลงน้ํ า แมน้ํ า ลําคลอง หนองบึง เพื่อใชใ นการเกษตร การ
อุปโภค-บริโภค
- พัฒนาและปรั บปรุ งระบบไฟฟา ประปา ใหทั่ว ถึงและเพีย งพอต อความต องการของ
ประชาชน
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4.3.4 ยุทธศาสตรการสงเสริมการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการควบคุม คุมครองและการบังคับกฎหมายอยางเครงครัด
- จัดกิจกรรมฝกอบรมและรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- ส ง เ สริ ม และสนั บ สนุ น กา รจั ด กา รแ ละก าร สร า งองค ควา มรู ใน การ จั ด กา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- จัดกิจกรรมการสงเสริมและฟนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- จัดใหมีระบบการกําจัดขยะและการแกไขปญหามลพิษ
4.3.5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดีและการมีสวนรวมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
- เสริมสรางเขมแข็งของภาคประชาชน ใหเขามีสวนรวมในการบริหารงานทองถิ่น
- พัฒ นาระบบข อมูลเพื่อ การวางแผนพัฒ นา และการประสานแผนพัฒ นาขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
- พัฒนาเทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคปกครองสวนทองถิ่นและเพิ่ม
ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารขององคปกครองสวนทองถิ่น
- พัฒนาบุคลากรองคปกครองสวนทองถิ่นสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และ
มีความรอบรู และดําเนินชีวิตตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปรงใส และเปน
ธรรม
4.3.6 ยุทธศาสตรการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิมใหมีศักยภาพและมีมาตรฐาน
- จัดหาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหลงใหมๆ
- สงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของจังหวัดตราด
- ฝก อบรมและรณรงค ใหประชาชนมีความรูค วามเขาใจ และมีสว นร วมในการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยว

16

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตราด
4.4.1 วิสัยทัศนจังหวัด (Vision)
“ตราดเมืองสวรรคแหงตะวันออก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร
คุณภาพ การทองเที่ยวเชิงนิเวศน และเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานอยางยั่งยืน”
4.4.2 เปาประสงค
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น และสังคมมีความสงบสุข
- ประชาชนและเยาวชนมีโอกาสไดรับการพัฒนาและศึกษาอยางทั่วถึง จัดการศึกษาให
สอดคล อ งกั บ ความจํ า เป น และความต อ งการของท อ งถิ่ น ตลอดจนสื บ สาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
- เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปที่ไดมาตรฐาน
- เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่ไดมาตรฐาน
- เสริมสรางความรวมมือดานเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานในบรรยากาศแหงความเปน
มิตรไมตรี
4.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่

1
2
3
4

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานการเกษตร
ดานการทองเที่ยว
ดานเศรษฐกิจการคาชายแดน

4.5 นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
1. แผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาดานภูมิทัศน มีกิจกรรมดังตอไปนี้
1.1 โครงการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้ง อบต. เพื่อความเหมาะสม
1.2 โครงการซอมแซม/บํารุงรักษาในเขตที่ทําการ อบต. เชน ซอมแซมหลังคารั่ว รางระบายน้ําอุดตัน
1.3 โครงการขยายสถานที่จดั ประชุม
1.4 โครงการบานพักเจาหนาที่ อบต.
1.5 โครงการสนามหญาเพื่อประโยชนใชสอยในเขตที่ทําการ อบต.
2. แผนและนโยบายเพื่อพัฒนาดานการศึกษา มีกจิ กรรมดังตอไปนี้
2.1 โครงการทุนการศึกษาแกเด็กที่เรียนดีแตขาดทุนทรัพย
2.2 โครงการสนับสนุนอุปกรณการศึกษาและอุปกรณการกีฬา
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2.3 โครงการรณรงคเพื่อการศึกษานอกโรงเรียน
2.4 โครงการสนับสนุนการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษา
3. แผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมตอไปนี้
3.1 โครงการอนุรกั ษทรัพยากรปาไมโดยการปลูกปาทดแทน
3.2 โครงการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนสวนของสาธารณะใหคงสภาพเดิม
3.3 โครงการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
3.4 โครงการอนุรกั ษทรัพยากรดิน โดยการรณรงคใหใชปุยอินทรีย
3.5 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ตนื้ เขิน
4. แผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาดานสาธารณะสุขและคุณภาพชีวติ มีกจิ กรรมดังตอไปนี้
4.1 โครงการปองกัน โรคติดตอและการจํากัดสัตวนําโรค เชน การพนหมอกควันเพื่อฆายุงลาย
4.2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ
4.3 โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส
4.4 โครงการรณรงคเพื่อสนับสนุนการบริจาคโลหิต
4.5 โครงการรณรงคสงเสริมใหทุกครัวเรือนใชสวมที่ถกู สุขลักษณะ
4.6 โครงการการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เชน จัดใหกิจกรรมไทเกก การเตนแอโรบิค
4.7 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมแกเด็กที่ดอยโอกาส
4.8 โครงการรณรงคการประกันสุขภาพในชุมชน
4.9 โครงการรณรงคการใชสมุนไพรเพื่อการรักษา
4.10 โครงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชนใหถูกสุขลักษณะ เชน การทําเตาเผา การขุดบอขยะ
4.11 โครงการชวยเหลือผูประสพภัยธรรมชาติ ไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
4.12 โครงการบอน้ําทิ้ง น้ําเสียในครัวเรือนเพื่อปองกันการเกิดโรค
5. แผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาดานสังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี มีกิจกรรมดังตอไปนี้
5.1 โครงการรณรงคใหมีการจัดแขงขันกีฬาเพื่อตอตานยาเสพติด
5.2 โครงการอนุรกั ษประเพณีพื้นบาน เชน ใหมกี ารจัดแขงขันสะบาลอในตําบล
5.3 โครงการอนุรกั ษตํานานเขาสมิง ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
5.4 โครงการสนับสนุนภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเพื่อเพิ่มรายได
5.5 โครงการกระตุนประชาชนสํานึกในสิทธิ หนาที่ตามระบบรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ขจัดการซื้อเสียงขายสิทธิ
6. แผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาดานสาธารณูปโภค มีกิจกรรมดังตอไปนี้
6.1 โครงการบุกเบิกถนนสายใหม
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6.2 โครงการปรับปรุง สาธารณะประโยชนที่ไดรับความเสียหาย เชน การปรับปรุงถนน สะพาน
ปายตางๆ
6.3 โครงการถนนคอนกรีตทั่วตําบล
6.4 โครงการกอสรางทางระบายน้ํา
6.5 โครงการขยายเขตไฟฟา และซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
6.6 โครงการขยายเขตประปา
6.7 โครงการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ เชน การติดตั้งโทรศัพทสาธารณะ
6.8 โครงการแกไขปองกันภัยธรรมชาติ ไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
6.9 โครงการจัดสรรและพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภค
7. แผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีกจิ กรรมดังตอไปนี้
7.1 โครงการพัฒนาอาชีพและรายได เชน การจัดฝกอบรมการตัดเย็บเสื้อผา
7.2 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุมกองทุน กลุมออมทรัพย กลุมสตรีและกลุมอาชีพตางๆ
7.3 โครงการรณรงคการจัดระบบการใชจายในครัวเรือน
8. แผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาดานเกษตรกรรม มีกิจกรรมดังตอไปนี้
8.1 โครงการเรงรัดใหมีการเพิ่มผลผลิต ที่ไดมาตรฐานเพือ่ การสงออก
8.2 โครงการถายทอดวิชาการและเทคนิคใหมๆ ที่ไดคนควาไปสูเกษตรกร
8.3 โครงการชวยเหลือเกษตรรายยอยเปนพิเศษ
8.4 โครงการเกษตรปลอดสารพิษ

