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รายงานการดําเนินโครงการ [ปี งบประมาณ 2565]
ช่อ
ื รายการงบประมาณ
ช่อ
ื โครงการตามแผน
ประจําปี
ยุทธศาสตร์ดา้ นงานสง
ิ
่ เสริมคุณภาพชวี ต
1. เบี้ยยังชพ
ี ให ้กับผู ้สูง
เบี้ยยังชพ
ี ผู ้สูงอายุ
อายุ รายงาน
2. เบี้ยยังชพ
ี ให ้กับผู ้พิการ
รายงาน

3. เบี้ยยังชพ
ี ให ้กับผู ้ติด
เช้อ
ื เอดส ์ รายงาน

งบตามข ้อ
บัญญัต/ิ เทศบัญญัต ิ

ลงนามสญ
ั ญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

7,131,600.00

3,389,400.00

3,389,400.00

3,742,200.00

เบี้ยยังชพ
ี ความพิการ

1,064,000.00

459,200.00

459,200.00

604,800.00

เบี้ยยังชพ
ี ผู ้ป่ วยเอดส ์

120,000.00

48,000.00

48,000.00

72,000.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

12,000.00

0.00

0.00

12,000.00

180,000.00

0.00

0.00

180,000.00

0.00

0.00

10,000.00

4. โครงการสง่ เสริมการ โครงการสง่ เสริมการ
ป้ องกันโรคเอดส ์ รายงาน ป้ องกันโรคเอดส ์
5. โครงการสํารวจข ้อมูล
จํานวนสต
ั ว์และขึ้น
ทะเบียนสต
ั ว์ตาม
โครงการสต
ั ว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยฯ รายงาน
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โครงการสาํ รวจข ้อมูล
จํานวนสต
ั ว์และขึ้น
ทะเบียนสต
ั ว์ตาม
โครงการสต
ั ว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ ้า

6. โครงการอุดหนุนงบ
ประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง เงินอุดหนุนสําหรับการ
โครงการพระราชดําริด ้าน ดําเนินงานตามแนวทาง
สาธารณสุข (หมูท
่ ่ ี 1-หมูท
่ ่ ี โครงการพระราชดําริด ้าน
9) หมูบ
่ ้านละ 20,000 บาท สาธารณสุข
รายงาน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการจ ัดระเบียบชุมชนสงคม
และการร ักษาความสงบเรียบร้อย
ั
7. โครงการฝึ ก
โครงการฝึ ก
อบรม/ทบทวน อาสา
อบรม/ทบทวน ชุดปฏิบต
ั ิ
10,000.00
สมัครป้ องกันภัยฝ่ าย
การจิตอาสาภัยพิบต
ั ิ
พลเรือน (อปพร.) อบ
ประจําองค์การบริหารสว่ น
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ต.เขาสมิง รายงาน

ตําบลเขาสมิง

8. โครงการจัดตั้งศูนย์
ั ิ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารป้ องกันและลด โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบต
การป้ องกันและลด
อุบต
ั เิ หตุทางถนน
อุบต
ั เิ หตุทางถนน
รายงาน
9. โครงการป้ องกันภัย
แล ้ง รายงาน
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โครงการป้ องกันภัยแล ้ง

25,000.00

12,280.00

12,280.00

12,720.00

100,000.00

88,800.00

88,800.00

11,200.00

0.00

5,000.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการศก
ิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
ึ ษา การกีฬา ศาสนา ศล
ิ ปะ ว ัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมป
10. โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนตําบลเขาสมิง โครงการพัฒนาเด็กและ
5,000.00
0.00
เยาวชนตําบลเขาสมิง
รายงาน
11. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ รายงาน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

90,000.00

0.00

0.00

90,000.00

12. โครงการค่ายพุทธ
บุตร-พุทธธรรม รายงาน

โครงการค่ายพุทธ
บุตร-พุทธธรรม

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจ ัดการที่ดแ
ี ละการบริการสาธารณะ
13. โครงการวันท ้องถิ่น
5,000.00
โครงการวันท ้องถิ่นไทย
ไทย รายงาน

1,000.00

1,000.00

4,000.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

220,000.00

103,351.00

103,351.00

116,649.00

11,000.00

0.00

0.00

11,000.00

14. โครงการรับเสด็จพระ โครงการรับเสด็จพระบรม
บรมวงศานุวงศ ์ รายงาน วงศานุวงศ ์
15. โครงการฝึ กอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
รายงาน

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

16. โครงการสง่ เสริมการ โครงการสง่ เสริมการเลือก
เลือกตั้ง รายงาน
ตั้ง
17. โครงการอุดหนุนการ 02. เงินอุดหนุนโครงการ
จัดงาน "วันวีรกรรมทหาร จัดงาน วันวีรกรรมทหาร
เรือไทยในยุทธนาวีท่เี กาะ เรือไทยในยุทธนาวีท่เี กาะ
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ชาง"
รายงาน
้
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ชาง
้

18. โครงการอุดหนุนการ
จัดงาน "วันระกําหวาน ผล 03. เงินอุดหนุนโครงการ
ไม ้และของดีเมืองตราด" วันระกําหวาน ผลไม ้และ
ของดีเมืองตราด
รายงาน

11,000.00

0.00

0.00

11,000.00

19. โครงการอุดหนุนการ
04. เงินอุดหนุนโครงการ
จัดงานวันตราดรําลึก
จัดงาน วันตราดรําลึก
รายงาน

8,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

20. โครงการอุดหนุนการ
จัดงาน "วันคล ้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมพ
ิ ล อดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร รายงาน

05.เงินอุดหนุนโครงการ
จัดงาน วันคล ้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จ พระบรม ชนกา ธิ
เบศร มหาภูมพ
ิ ล อดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

21. โครงการอุดหนุนการ
จัดงาน "วันคล ้ายวันพระ
บรมราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ" รายงาน

06.เงินอุดหนุนโครงการ
จัดงาน วันคล ้ายวันพระ
บรมราชสมภพของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ

10,000.00

6,000.00

6,000.00

4,000.00

22. โครงการอุดหนุนการ
จัดงาน "วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ ้าสุทด
ิ าพัชรสุธา
พิมลลักษณ์ พระบรม
ราชน
ิ "ี รายงาน

07.เงินอุดหนุนโครงการ
จัดงาน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ ้าสุทด
ิ า พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชน
ิ ี

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

23. โครงการอุดหนุนการ 08.เงินอุดหนุนโครงการ
จัดงาน "วันเฉลิมพระ
จัดงาาน วันเฉลิมพระ

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00
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ชนมพรรษา พระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสน
ิ ทร มหาวชริ า
ลงกรณ พระวชริ เกล ้าเจ ้า
อยูห
่ วั " รายงาน
24. โครงการอุดหนุนการ
จัดงาน "วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปี หลวง
และวันแม่่แห่งชาติ"
รายงาน

25. โครงการอุดหนุนการ
จัดงาน "วันคล ้ายวัน
สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ วั (รัชกาลที่ 5) วัน
ปิ ยมหาราช 23 ตุลาคม
รายงาน

26. โครงการอุดหนุนการ
เพิ่มประสท
ิ ธิภาพศูนย์
ปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมในการชว่ ย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสว่ นท ้อง
ถิ่นที่จัดตั้งเป็ นสถานที่
กลางและศูนย์รวมข ้อมูล
ข่าวสารเพื่อการวางแผน
และพัฒนาท ้องถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด รายงาน
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ชนมพรรษา พระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสน
ิ ทร มหาวชริ า
ลงกรณ พระวชริ เกล ้าเจ ้า
อยูห
่ วั
09.เงินอุดหนุนโครงการ
จัดงาน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปี หลวง
และวันแม่แห่งชาติ

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

01.เงินอุดหนุนโครงการ
วันคล ้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล ้าเจ ้าอยูห
่ วั
(รัชกาลที่ 5) วันปิ ยมหา
ราช 23 ตุลาคม

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

เงินอุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสท
ั ิ
ิ ธิภาพศูนย์ปฏิบต
การร่วมในการชว่ ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสว่ นท ้องถิ่นที่จัด
ตั้งเป็ นสถานที่กลางและ
ศูนย์รวมข ้อมูลข่าวสาร
เพื่อการวางแผนและ
พัฒนาท ้องถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอเขาสมิง

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00
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