
รายงานการดาํเนนิโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณ
ประจําปี

งบตามขอ้
บญัญัต/ิเทศบญัญัติ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

ยทุธศาสตรด์า้นงานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ
1. เบี้ยยังชพีใหก้บัผูส้งู
อายุ รายงาน เบี้ยยงัชพีผูส้งูอายุ 7,131,600.00 3,389,400.00 3,389,400.00 3,742,200.00

2. เบี้ยยังชพีใหก้บัผูพ้กิาร
รายงาน เบี้ยยงัชพีความพกิาร 1,064,000.00 459,200.00 459,200.00 604,800.00

3. เบี้ยยังชพีใหก้บัผูต้ดิ
เชื้อเอดส์ รายงาน เบี้ยยงัชพีผูป้่วยเอดส์ 120,000.00 48,000.00 48,000.00 72,000.00

4. โครงการสง่เสรมิการ
ป้องกนัโรคเอดส์ รายงาน

โครงการสง่เสรมิการ
ป้องกนัโรคเอดส์ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

5. โครงการสํารวจขอ้มลู
จํานวนสตัวแ์ละขึ้น
ทะเบยีนสตัวต์าม
โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภัยฯ รายงาน

โครงการสํารวจขอ้มลู
จํานวนสตัวแ์ละขึ้น
ทะเบยีนสตัวต์าม
โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สนุัขบา้

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

6. โครงการอดุหนุนงบ
ประมาณสําหรับการ
ดําเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ (หมูท่ี่ 1-หมูท่ี่
9) หมูบ่า้นละ 20,000 บาท
รายงาน

เงนิอดุหนุนสําหรับการ
ดําเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ

180,000.00 0.00 0.00 180,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการจดัระเบยีบชุมชนสงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
7. โครงการฝึก
อบรม/ทบทวน อาสา
สมัครป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน (อปพร.) อบ

โครงการฝึก
อบรม/ทบทวน ชดุปฏบิตัิ
การจติอาสาภัยพบิตั ิ
ประจําองคก์ารบรหิารสว่น

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
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ต.เขาสมงิ รายงาน ตําบลเขาสมงิ
8. โครงการจัดตั้งศนูย์
ปฏบิตักิารป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน
รายงาน

โครงการจัดตั้งศนูยป์ฏบิตั ิ
การป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน

25,000.00 12,280.00 12,280.00 12,720.00

9. โครงการป้องกนัภยั
แลง้ รายงาน โครงการป้องกนัภยัแลง้ 100,000.00 88,800.00 88,800.00 11,200.00

ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา การกฬีา ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม จารตี ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
10. โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนตําบลเขาสมงิ
รายงาน

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตําบลเขาสมงิ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

11. โครงการจัดงานวัน
เด็กแหง่ชาติ รายงาน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหง่ชาติ 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00

12. โครงการคา่ยพทุธ
บตุร-พทุธธรรม รายงาน

โครงการคา่ยพทุธ
บตุร-พทุธธรรม 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการที่ดแีละการบรกิารสาธารณะ
13. โครงการวนัทอ้งถิ่น
ไทย รายงาน โครงการวันทอ้งถิ่นไทย 5,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00

14. โครงการรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์ รายงาน

โครงการรับเสด็จพระบรม
วงศานุวงศ์ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

15. โครงการฝึกอบรม
คณุธรรม จรยิธรรม
รายงาน

โครงการอบรมคณุธรรม
จรยิธรรม 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

16. โครงการสง่เสรมิการ
เลอืกตั้ง รายงาน

โครงการสง่เสรมิการเลอืก
ตั้ง 220,000.00 103,351.00 103,351.00 116,649.00

17. โครงการอดุหนุนการ
จัดงาน "วนัวรีกรรมทหาร
เรอืไทยในยทุธนาวทีี่เกาะ

02. เงนิอดุหนุนโครงการ
จัดงาน วนัวรีกรรมทหาร
เรอืไทยในยทุธนาวทีี่เกาะ

11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
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ชา้ง" รายงาน ชา้ง
18. โครงการอดุหนุนการ
จัดงาน "วนัระกําหวาน ผล
ไมแ้ละของดเีมอืงตราด"
รายงาน

03. เงนิอดุหนุนโครงการ
วนัระกําหวาน ผลไมแ้ละ
ของดเีมอืงตราด

11,000.00 0.00 0.00 11,000.00

19. โครงการอดุหนุนการ
จัดงานวันตราดรําลกึ
รายงาน

04. เงนิอดุหนุนโครงการ
จัดงาน วนัตราดรําลกึ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00

20. โครงการอดุหนุนการ
จัดงาน "วนัคลา้ยวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภมูพิล อดลุย
เดชมหาราช บรม
นาถบพติร รายงาน

05.เงนิอดุหนุนโครงการ
จัดงาน วนัคลา้ยวนั
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จ พระบรม ชนกา ธิ
เบศร มหาภมูพิล อดลุย
เดชมหาราชบรม
นาถบพติร

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

21. โครงการอดุหนุนการ
จัดงาน "วนัคลา้ยวันพระ
บรมราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธเิบศร มหาภมูพิลอดลุย
เดชมหาราช บรม
นาถบพติร วนัชาติ วนัพอ่
แหง่ชาต"ิ รายงาน

06.เงนิอดุหนุนโครงการ
จัดงาน วนัคลา้ยวนัพระ
บรมราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธเิบศร มหาภมูพิลอดลุย
เดชมหาราชบรม
นาถบพติร วันชาติ และวัน
พอ่แหง่ชาติ

10,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00

22. โครงการอดุหนุนการ
จัดงาน "วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจา้สทุดิาพัชรสธุา
พมิลลกัษณ์ พระบรม
ราชนิ"ี รายงาน

07.เงนิอดุหนุนโครงการ
จัดงาน วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจา้สทุดิา พัชรสธุา
พมิลลกัษณ พระบรม
ราชนิี

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

23. โครงการอดุหนุนการ
จัดงาน "วนัเฉลมิพระ

08.เงนิอดุหนุนโครงการ
จัดงาาน วันเฉลมิพระ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
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ชนมพรรษา พระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธบิดศีรสีนิทร มหาวชริา
ลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้
อยูห่วั" รายงาน

ชนมพรรษา พระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธบิดศีรสีนิทร มหาวชริา
ลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้
อยูห่วั

24. โครงการอดุหนุนการ
จัดงาน "วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนพีันปีหลวง
และวันแม่่แหง่ชาต"ิ
รายงาน

09.เงนิอดุหนุนโครงการ
จัดงาน วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนพีันปีหลวง
และวนัแมแ่หง่ชาติ

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

25. โครงการอดุหนุนการ
จัดงาน "วนัคลา้ยวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั (รัชกาลที่ 5) วัน
ปิยมหาราช 23 ตลุาคม
รายงาน

01.เงนิอดุหนุนโครงการ
วนัคลา้ยวนัสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจลุ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั
(รัชกาลที่ 5) วันปิยมหา
ราช 23 ตลุาคม

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

26. โครงการอดุหนุนการ
เพิ่มประสทิธภิาพศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ย
เหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่นที่จัดตั้งเป็นสถานที่
กลางและศนูยร์วมขอ้มลู
ขา่วสารเพื่อการวางแผน
และพัฒนาทอ้งถิ่นระดบั
อําเภอ อําเภอเขาสมงิ
จังหวดัตราด รายงาน

เงนิอดุหนุนโครงการเพิ่ม
ประสทิธภิาพศนูยป์ฏบิตั ิ
การรว่มในการชว่ยเหลอื
ประชาชนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่จัด
ตั้งเป็นสถานที่กลางและ
ศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสาร
เพื่อการวางแผนและ
พัฒนาทอ้งถิ่นระดบั
อําเภอ อําเภอเขาสมงิ

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
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