
 
 

แผนการดําเนนิงานประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารสว่นตาํบลเขาสมิง 

 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
 

๑.  บทนํา 
เน่ืองด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ และ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตาม
ระเบียบน้ี  โดยมีขั้นตอนดําเนินการ  ดังน้ี  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ทั้งน้ี  ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และข้อ ๒๗ 
แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณน้ัน   การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน  และใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิงให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น  โดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   มีวัตถุประสงค์ดังน้ี   
 

๒.  วตัถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมด 

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ 
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 

ท่ีมาของแผนการดําท่ีมาของแผนการดําท่ีมาของแผนการดําเนินงานเนินงานเนินงาน   



 
(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
 
 

๓.  ขั้นตอนการ... 
 

-๒- 
 

๓.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดทํารา่งแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนท่ี ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ทั้งน้ี  ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน   

 
“การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓    มีรายละเอียดเคา้โครงการดังนี ้

 
  ส่วนที่  ๑ ที่มาของแผนการดําเนินงาน  ประกอบด้วย 

๑.  บทนํา 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 



 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๑)    
๒.  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  
๓.  บัญชีจํานวนครุภัณฑ์  (แบบ ผด. ๐๒/๑) 
หมายเหตุ  แบบ ผด.๐๒/๑  ไม่นํามารวมในแบบ ผด.๐๑  
 
 

 
 
 

 ขั้นตอนการจัดทํา... 
 
 
 

-๓- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพฒันาท้องถ่ิน 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

๔.  ประโยชน.์.. 
-๔- 
 

๔.  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
(๑)  ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก

ขึ้นทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๒)  ทําให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 

เสนอผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

ประกาศเป็นแผนการดําเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ
โดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ต้ังงบประมาณดําเนินการฯ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 



-8- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    ๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางถนน  คสล. 
ซอยมิตรอนุสรณ   หมู 2      
บานชายธง 

กอสรางถนนคสล.ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 110 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 
440 ตร.ม. 

275,000 หมู 2 กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนน  คสล. 
ซอยรวมพัฒนา 2  หมู  5      
บานดงกลาง 

กอสรางถนนคสล.ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 
800 ตร.ม. 

496,000 หมู 5 กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยสามัคคี 1  หมู  6             
บานชุมแสง 

กอสรางถนนคสล.ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 
800 ตร.ม. 

496,000 หมู 6 กองชาง             

4 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยแสนสุข หมู 8 บานทุงหาวา  

กอสรางถนนคสล.ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 160 ม. 
หนา 0.15 ม.  พื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 
720 ตร.ม. 

445,900 หมู 8 กองชาง             

แบบ ผด. 02 



-9- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    ๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยออนพัฒนา   หมู 9            
บานออนพัฒนา    

กอสรางถนนคสล.ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.  พื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 
800 ตร.ม. 

496,000 หมู 9 กองชาง             

รวม 5  2,208,900               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-10- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    ๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค สาขาตราด  หมู 3  
บานลําภูราย 

ค า ข ย า ย เ ข ตป ร ะ ป า  
สวนภูมิภาคบริเวณถนน  
ลําภูราย-ทาประดู หมูที่ 
3 (ตามรูปแบบที่ประปา
สวนภูมิภาค สาขาตราด
กําหนด) 

540,000 หมู 3 กองชาง             

2 โครงการขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค สาขาตราด  หมู 5  
บานดงกลาง 

ค า ข ย า ย เ ข ตป ร ะ ป า  
ส ว น ภู มิ ภ า ค บ ริ เ วณ
โรงเรียนบานดงกลาง
และวัดมัชฌิมวัน (วัดดง
กลาง )  หมู ที่  5  (ตาม
รูปแบบ ที่ประปาส วน
ภู มิ ภ า ค  ส า ข าต ร า ด
กําหนด) 

548,575 หมู 5 กองชาง 
 

            

รวม 2  1,088,575               
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-11- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง 

    2. ยทุธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชวีิต 
     แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเปนคาเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล        
เขาสมิง 

6,520,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ จายเปนคาเบี้ยยังชีพผู
พิการในพื้นที่ตําบลเขา
สมิง 

960,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

3. โครงการชวยเหลือผูปวยเอดส จายเปนคาเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสในพื้นที่ตําบล
เขาสมิง 

150,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

4 โครงการจายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพรอยละ 40% 
 

150,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

รวม 4  7,314,400               
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-12- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    2.ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชวีิต 
     แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา 

สํารวจขอมูลจํานวนสุนัข
และแมว เพื่อขึ้นทะเบียน
สัตวฯ 

12,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

2 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

จัดอบรมกลุมเยาวชนใน
โรงเรียนในตําบลเขาสมิง 
 

20,000 พื้นที่ในตําบล    
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

3 โครงการสงเสริมการปองกัน 
โรคเอดส 

จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและใหความรูใน
เรื่องตางๆ 
 

10,000 พื้นที่ในตําบล    
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

4 โครงการสงเสริมและรณรงค
ปองกันโรคไขเลือดออก 

จัดซื้อทรายอะเบท 
สารเคมี กําจัดยุงลาย 
 

75,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

5 โครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนตําบลเขาสมิง 

จัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันโรคและกิจกรรม
สงเสริมการออกกําลัง
กาย 

10,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

 

แบบ ผด. 02 



-13- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    2.ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชวีิต 
     แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการสัตวปลอดโรค        
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

จัดซื้อวัคซีนฉีดสุนัขและ
แมวในพื้นที่ตําบลเขา
สมิงที่ไดขึ้นทะเบียนไว 

60,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

7 โครงการอุดหนุนพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข (หมูที่ 1-หมูที่ 9)  

อุดหนุน หมูบานละ 
20,000  บาท ดําเนิน
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขฯ 

180,000 หมู1-หมู 9 สํานักปลัด             

รวม 7  367,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-14- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

จัดตั้งดานในชวงเทศกาล
สงกรานตและปใหม  
 

20,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

2 โครงการทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

จัดกิจกรรมฝกอบรม
ทบทวน อปพร. จํานวน  
20  คน 
 

60,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

3 โครงการปองกันภัยแลง จัดซื้อกระสอบทรายและ
ทรายไวกั้นน้ํา  

100,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

 

สํานักปลัด             

รวม 3  180,000               
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-15- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมศูนยปฏิบัติ   
การปองกันและปราบปราม       
ยาเสพติด 

จัดอบรมเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ตําบลเขาสมิง 
จํานวน 100  คน 

50,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

รวม 1  50,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-16- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การสง่เสริมการลงทนุ  พาณิชยกรรม และการทอ่งเทีย่ว 
     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมอาชีพ จัดฝกอบรมสงเสริม
อาชีพใหกับประชาชนใน
ตําบลเขาสมิง 

10,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

รวม 1  10,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-17- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การสง่เสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม และการทอ่งเทีย่ว 
     แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาดาน
การเกษตร 

จัดอบรมใหความรูตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

2 โครงการจัดงานวันรักษกลวยไม
เมืองตราด 

จัดกิจกรรมงานประกวด
กลวยไมสายพันธุตางๆ 
 

40,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

3 โครงการชวยเหลือเกษตรกรใน
ภาวะราคาผลผลิตตกต่ํา 

จัดกิจกรรม หาตลาด
สินคาทางการเกษตร
ใหแก ประชาชน 

10,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

รวม 3  60,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-18- 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง 
   

    5.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ปลูกตนไมเพื่อลดภาวะ
โลกรอน 

20,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

อบรมใหความรูและซื้อ
พันธุพืช 

30,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

รวม 2  50,000               
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-19- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    6.ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 
     แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค

. 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เขาสมิง 

คาจัดการเรียนการสอน 
จํานวน 29 คน ๆ ละ 
1,700 บาท  

49,300 ศพด.อบต.      
เขาสมิง 

กอง
การศึกษา 

            

2 คาจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสมิง  
 

คาใชจายจัดการศึกษา 
อายุ 3-5 ป จํานวน          
29 คน 

32,770 ศพด.อบต.      
เขาสมิง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.        
เขาสมิง 

อาหารกลางวันเด็ก 
จํานวน 29 คน ๆ ละ     
20 บาท จํานวน 245 วัน 
 

142,100 ศพด.อบต.      
เขาสมิง 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบานดงกลาง 

อาหารกลางวันเด็ก 
จํานวน 246 คน ๆ ละ     
20 บาท จํานวน 200 วัน 
 

984,000 โรงเรียนบาน   
ดงกลาง 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตําบลเขาสมิง 
 

จัดอบรมเด็กและเยาวชน
ในตําบลเขาสมิง 

10,000 อบต.เขาสมิง กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการเยาวชนสํานึกดี          
รูหนาที่  เชิดชูสถาบัน 
 

จัดอบรมเด็กและเยาวชน
ในตําบลเขาสมิง 

10,000 อบต.เขาสมิง กอง
การศึกษา 

            

แบบ ผด. 02 



-20- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    6.ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 
     แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนุนโครงการอาหารเสริม 
(นม)  ศพด.อบต.เขาสมิง 
 

อุดหนุนอาหารเสริม(นม) 
ศพด.อบต.เขาสมิง 
จํานวน 29 คนๆ ละ 
7.37 บาท จํานวน      
260 วัน 

55,570 ศพด.อบต.      
เขาสมิง 

กอง
การศึกษา 

            

8 อุดหนุนโครงการอาหารเสริม 
(นม) นักเรียนโรงเรียนบานดง
กลาง 
 

อุดหนุนอาหารเสริม(นม) 
ศพด.อบต.เขาสมิง 
จํานวน 246 คนๆ ละ 
7.37 บาท จํานวน      
260 วัน 

471,386 โรงเรียนบาน     
ดงกลาง 

กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการสืบสาน วัฒนธรรม
ดนตรีพื้นบาน 

จัดอบรมเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ตําบลเขาสมิง 
 

60,000 อบต.เขาสมิง กอง
การศึกษา 

            

รวม 9  1,815,126               
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-21- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    6.ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 
     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริม  และพัฒนา
ดานการกีฬา 

จัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาประจํา และจัด
กิจกรรมสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขัน 

50,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานตและวันผูสูงอายุ 

จัดกิจกรรมทําบุญรดน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุ 

100,000 วัดในพื้นที่ตําบล
เขาสมิง 

 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการกิจกรรมแหเทียนวัน
เขาพรรษา 
 

จัดกิจกรรมแหเทียนโดย
มีเด็ก ศพด.อบต.เขาสมิง
และพนักงานอบต. 
 

20,000 วัดในพื้นที่ตําบล
เขาสมิง 

 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการยอนตํานานรําลึก      
เรือสําเภา  เถาสะบา 
 

จัดกิจกรรมไหวสักการะ
ศาลเจาพอ เขาสมิง และ
กิจกรรมตางๆ 
 

20,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

5 โครงการจัดงานวันลอยกระทง คาตกแตงสถานที่เวที
การแสดงในวันลอย
กระทง 

10,000 วัดลําภูราย กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด. 02 



-22- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    6.ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 
     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรม เชน เลี้ยง
อาหาร  กิจกรรมการ
แสดงบนเวที ตกแตง
สถานที่ ฯลฯ 

100,000 อบต.เขาสมิง กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการคายพุทธบุตร -      
พุทธธรรม 

จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูหลักการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 

20,000 วัดดงกลาง กอง
การศึกษา 

            

รวม 7  320,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-23- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    7.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการทีด่แีละบริการสาธารณะ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จัดกิจกรรมบําเพ็ญ 
ประโยชนฯ 
 

5,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

2 โครงการรับเสด็จพระบรม      
วงศานุวงศ 

จัดกิจกรรมรับเสด็จหรือ
อุดหนุนสวนราชการที่
เกี่ยวของ 
 

5,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

3 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

จัดอบรมพนักงานให
ความรูเกี่ยวกับการ
ทํางานรวมกัน 

10,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

4 โครงการสงเสริมการเลือกตั้ง กิจกรรมประชาสัมพันธ
และจัดการเลือกตั้ง 
นายกและสมาชิก อบต. 

400,000 หมูที่ 1 – หมูที่ 9 สํานักปลัด             

5 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
ระดับหมูบานและระดับ
ตําบล 

10,000 หมูที่ 1 – หมูที่ 9 สํานักปลัด             

6 โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการ
ของ อบต.เขาสมิง 

ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของอบต.โดยการใช
แบบสอบถามแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

45,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

แบบ ผด. 02 



-24- 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   

    7.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการทีด่แีละบริการสาธารณะ 
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการจัดทําทะเบียน
ทรัพยสินและแผนที่ภาษี 

จางเหมาทําระบบแผนที่
ภาษีใหครบตอจาก
ของเดิม 

100,000 พื้นที่ในตําบลเขา
สมิง 

กองคลัง             

8 อุดหนุนโครงการจัดงาน          
“ปใหม-กาชาด” ประจําป 2563 
 

รวมสนับสนุนจังหวัดใน
การจัดงานปใหม-กาชาด 

11,000 จังหวัดตราด สํานักปลัด             

9 อุดหนุนโครงการจัดงาน          
“วันวีรกรรมทหารเรือไทยใน
ยุทธนาวีที่เกาะชาง” ประจําป 
2563 

รวมสนับสนุนจังหวัดใน
การจัดงานวันวีรกรรม
ทหารเรือไทยฯ 

11,000 อําเภอแหลมงอบ สํานักปลัด             

10 อุดหนุนโครงการจัดงาน          
“วันระกําหวาน ผลไมและของดี
เมืองตราด ” ประจําป 2563 
 

รวมสนับสนุนอําเภอ  
เขาสมิงในการจัดงานฯ 

11,000 จังหวัดตราด สํานักปลัด             

11 อุดหนุนโครงการจัดงาน          
“วันตราดรําลึก ” ประจําป 2563 
 

รวมสนับสนุนอําเภอเขา
สมิงในการจัดงานฯ 

8,000 จังหวัดตราด สํานักปลัด             

รวม 11  571,000               
 
 

แบบ ผด. 02 



 
-25- 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   
    7.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการทีด่แีละบริการสาธารณะ 

     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบต.สัญจร  จัดประชุมสัญจรในพื้นที่ 
หมูที่ 1 – หมูที่ 9  
 

5,000 ศาลา
อเนกประสงค 
หมู 1-หมู 9 

สํานักปลัด             

2 โครงการเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย/การปกปอง
สถาบันพระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติตามประกาศฯ 

20,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

3 โครงการปรองดองสมานฉันท จัดกิจกรรมอบรม
ประชาสัมพันธทําความ
เขาใจฯ 

5,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

4 โครงการอบรมความรูดาน
กฎหมาย 

จัดอบรมใหความรูใน
เรื่องกฎหมาย และ
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 

5,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

5 โครงการสนับสนุนการมีสวน
รวมในการปองกันการทุจริต 

จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับ ปปช. ใหแก 
พนักงาน ผูนําชุมชน 
สมาชิก สมาชิกสภาฯ  

5,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

6 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชน 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
เยาวชน ขาราชการ 
พนักงาน 

5,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของ   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง   
    7.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการทีด่แีละบริการสาธารณะ 

     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ 

ประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอนในตําบลเขา
สมิง 

100,000 พื้นที่ในตําบล 
เขาสมิง 

สํานักปลัด             

รวม 7  145,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ  องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง       

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องตัดหญา จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
จํานวน 1 เครื่อง  
1.เปนเครื่องตัดหญาแบบ
สายสะพาย 
2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 
แรงมา 
3.ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 
30 ซีซี   4. พรอมใบมีด 

9,500 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน 

เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน อยกว า  19  นิ้ ว )  
จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 
บาท  ดังนี้ 
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน  
ไมนอยกวา 3.5 GHz หรือดีกวา 
จํานวน 1 หนวย 
2.มีหน วยความ จําหลัก  (RAM)  
ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 3.มีหนวยจัดเก็บ  

34,000 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

 
 

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ  องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง     

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ขอมูล (Hard  Drive)  ชนิด SATA
หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid  State  
Drive  ขนาดความจุไมนอยกวา 
120 GB  จํานวน  1 หนวย   4.มี 
DVD-RW หรือดีกวา   จํานวน  1 
หนวย    5.มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง 
6.มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา  ไมนอยกวา 3 
ชอง   7.มีแปนพิมพและเมาส  8.มี
จอภาพแบบ LED หรือดีกวา  มี 
Contrast  Ratio  ไมนอยกวา 600 : 
1  และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  
จํานวน  1  หนวย

      

3 เครื่องสํารองไฟฟา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 1 kVA  จํานวน 3 เครื่อง 
ดังนี้   1.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอย
กวา 1 kVA  (600 Watts)  2.สามารถ
สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท   

17,400 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             
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แบบ ผด. 02/1 

แบบ ผด. 02/1 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของ  องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง 
      ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว 

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จํานวน 1 จอ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1.มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
2.รองรับความละเอียดการ
แสดงผลไม่น้อยกว่า 
1,366x768 Pixel   
3.Refresh  Rate ไม่น้อยกว่า 
60 Hz   4..มี Contrast  Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600:1 

2,800 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

5 อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart  Card 
Reader) 

จัดซื้ออุปกรณ์อา่นบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart  Card Reader)  จํานวน 2 
เครือ่ง ๆ ละ 700 บาท  คุณลักษณะ
ดังนี้ 
1.สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart  Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
2.มีความเรว็สญัญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 4.8 MHz 
3.สามารถใช้งานผา่นช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USBได้ 
4.สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card)  ที่ใช้แรงดันไฟฟา้ขนาด 
5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได้
เป็นอย่างน้อย 

1,400 อบต.เขาสมิง สํานักปลัด             

รวม 5  65,100               
 

-30- 
แบบ ผด. 02/1 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  
แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของ  องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง       
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตูเหล็กแบบ 2 บาน จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 
ตู ๆ ละ 5,500 บาท คุณลักษณะดังนี้ 
1.มีมือจับชนิดบิด 
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3 . คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ ษ น
อุตสาหกรรม (มอก.) 

5,500 อบต.เขาสมิง กองคลัง             

2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer) 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

1.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จากโรงงานผู้ผลิต  2.มีความละเอียด

ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 

dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา

ไม่น้อยกว่า 20 หน้าตอ่นาที (ppm) 

หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 3.มี

ความเร็วในการพิมพ์รา่งสีไม่น้อยกว่า 

10 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ 4.5 

ภาพต่อนาที (ipm)  4.มีช่องเชื่อมต่อ 

(interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกว่าจํานวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  5.มี

ถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50 

แผ่น  6.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter 

และ Custom  

4,300 อบต.เขาสมิง กองคลัง             

 รวม  9,800               
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  

แบบ ผด. 02/1 



แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ  องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง 

       
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตูเหล็กแบบ 2 บาน จั ด ซื้ อ ตู เ หล็ กแบบ  2  บาน 
จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,500 บาท 
คุณลักษณะดังนี้ 
1.มีมือจับชนิดบิด 
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3 .คุณสมบัติตามมาตรฐษน
อุตสาหกรรม (มอก.) 

5,500 อบต.เขาสมิง กองชาง             

 รวม  5,500               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของหนวยงานอื่น 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ของ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง 
 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
          

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการตรวจคัดกรองโรคไม
ติดตอแกประชาชนกลุมเสี่ยง 
 

-เพื่อใหกลุมเปาหมายที่
เสี่ยงตอการเกิดโรคไดรับ
การตรวจสุขภาพและรับรู
ภาวะสุขภาพตนเอง 
 

43,575 รพ.สต.บาน
ชุมแสง 

 

รพ.สต.บาน
ชุมแสง 

            

2 โครงการพิชิตยุงลายปองกัน
ไขเลือดออก 
 
 

-เพื่อปองกันและหยุดการ
ระบาดของโรค
ไขเลือดออกในชวงฤดูกอน
ระบาดของโรค ชวงที่มีการ
ระบาดและหลังการระบาด
ของโรคไขเลือดออก 

25,625 หมู 3,หมู 6,
หมู 7 ,หมู 9  
ต.เขาสมิง 

กลุม อสม.
รพ.สต.บาน
ชุมแสง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



 
 

แผนงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นในพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบลเขาสมิง  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน   

1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 5 8.06 2,208,900 15.58 กองชาง 

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.23 1,088,575 7.68 กองชาง 

รวม 7 11.29 3,297,475 23.26  

2.ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวติ   

    2.1  แผนงานงบกลาง 4 6.45 7,314,400 51.58 สํานักปลัด 

    2.2  แผนงานสาธารณสุข 7 11.29 367,000 2.59 สํานักปลัด 

รวม 11 17.74 7,681,400 54.17  

3.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และ   

   การรักษาความสงบเรียบรอย   

   3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 4.84 180,000 1.27 สํานักปลัด 

   3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 1 1.61 50,000 0.35 สํานักปลัด 

รวม 4 6.45 230,000 1.62  

 

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4.ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน   
   พาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว   
   4.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 1 1.61 10,000 0.07 สํานักปลัด 

   4.2  แผนงานการเกษตร 3 4.84 60,000 0.42 สํานักปลัด 

รวม 4 6.45 70,000 0.49  
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรกัษ   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
    5.1 แผนงานการเกษตร 2 3.23 50,000 0.35 สํานักปลัด 

                                   รวม 2 3.23 50,000 0.35  
6.ยุทธศาสตรดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ   
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น   
    6.1  แผนงานการศึกษา 9 14.52 1,815,126 12.80 กองการศึกษา     

    6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 11.29 320,000 2.26 กองการศึกษา 

รวม 16 25.81 2,135,126 15.06  

 
 
 
 

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีและบริการ   
สาธารณะ   
   7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 17.74 571,000 4.03 สํานักปลัด,กองคลัง 

   7.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 7 11.29 145,000 1.02 สํานักปลัด 

รวม 18 29.03 716,000 5.05  
รวมทั้งสิ้น 62 100 14,180,001 100  

 
 

บัญชีสรุปครุภัณฑ/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง 
ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

บัญชีครุภัณฑ   

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 5 62.50 65,100 80.97 สํานักปลัด 

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 2 25.00 9,800 12.19 กองคลัง 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 12.50 5,500 6.84 กองชาง 

รวม 8 100 80,400 100  

แบบ ผด. 01 

แบบ ผด. 01 



 


