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ส่วนท่ี 1 
 

บทนํา 

1.บทนาํ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดําเนินงาน เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน 
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้               
วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2555 ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 ในการจัดทําแผนดําเนินงานน้ัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง ประจําปีงบประมาณ 2555 
ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการประสานและบูรณา
การ การทํางานกับหน่วยงาน และการจําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทํา
ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
 
3.ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

การจัดทําแผนการดําเนินงาน  มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล รวบรวมแผนงาน โครงการ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ                
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล   

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศเป็นแผนดําเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน สิบห้าวัน              
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
4.ประโยชน์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 1. แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาประจําปีที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 2. ทําให้มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน 
 3. เป็นการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ 

4. การจัดทําแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมคีวามสะดวกมากขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 



จาํนวน คดิเป็นร้อย จาํนวน คดิเป็นร้อยละ

โครงการที่ ละของ งบประมาณ ของ

ดาํเนินงาน โครงการ งบประมาณ

ทั้งหมด

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมอยู่ดมีสุีข

   1.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการ 3 60 180,000         42.35

บริการทางสงัคม การสงัคมสงเคราะห์คุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา 

ผูด้อ้ยโอกาส และผูพิ้การ

   1.2  แนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะ 5 100 1,313,020      73.35

ของประชาชนใหมี้สุขภาพแขง็แรง และไดรั้บ

บริการทางสาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง

   1.3  แนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาและการกีฬา 1 20 180,000         20.45

ใหมี้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

   1.4  แนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนสถาบนัการศาสนาและการธาํรง 4 80 296,000         72.01

รักษาไวซ่ึ้งประเพณีวฒันธรรมอนัดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ท่ีมีการสัง่สมกนัมายาวนาน

   1.5  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัแกไ้ขปัญหา 1 100 100,000         66.66

ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยในทอ้งถ่ิน ตลอดจน

การเสริมสร้างความสมานฉนัทข์องชุมชนในทอ้งถ่ิน

   1.6  แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตลอดจนการพฒันา 1 50 90,000           21.68

คุณภาพชีวติ

15 65.22 2,159,020      53.03

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดาํเนินการ   ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมงิ

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม



จาํนวน คดิเป็นร้อย จาํนวน คดิเป็นร้อยละ

โครงการที่ ละของ งบประมาณ ของ

ดาํเนินงาน โครงการ งบประมาณ

ทั้งหมด

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ

   2.1  แนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรม การฝึก 2 100 50,000           100

อาชีพ และสร้างอาชีพใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรรมและ

ประชาชน

   2.2  แนวทางการรณรงคใ์หป้ระชาชนและกลุ่ม 1 100 200,000         33.33

เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการดาํรงชีวติ

ตามหลกั "ปรัชญาพอเพียง"

   2.3  แนวทางการส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ทนปุ๋ยเคมี  -  -  -  -

3 100 260,000         41.25

3.  ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนใหมี้  -  -  -  -

มาตรฐานและทัว่ถึง

   3.2  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงแหล่งนํ้ า   -  -  -  -

แม่นํ้ า ลาํคลอง หนองบึง เพ่ือใชใ้นการเกษตร

อุปโภค - บริโภค

   3.3  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา  -  -  -  -

ใหท้ัว่ถึงและพอเพียงต่อความตอ้งการของประชาชน

 -  -  -  -

แผนดาํเนินการ   ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมงิ

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม

รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ



จาํนวน คดิเป็นร้อย จาํนวน คดิเป็นร้อยละ

โครงการที่ ละของ งบประมาณ ของ

ดาํเนินงาน โครงการ งบประมาณ

ทั้งหมด

4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และการจดัการทรัพยากร

ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

   4.1  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การควบคุม  -  -  -  -

คุม้ครองและการบงัคบักฎหมายอยา่งเคร่งครัด

   4.2  แนวทางกิจกรรมฝึกอบรมและรณรงคใ์หป้ระชาชนมีจิตสาํนึก 1 100 40,000 80

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

   4.3  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการและ  -  -  -  -

การสร้างองคค์วามรู้ในการจดัการทรัพยากร

   4.4  แนวทางการจดักิจกรรมการส่งเสริมและฟ้ืนฟสูภาพทรัพยากร 1 100 40,000           80

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

   4.5  แนวทางการจดัใหมี้ระบบการกาํจดัขยะและการแกไ้ขปัญหา

มลพิษ

2 100 80,000           80

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทีด่แีละการมส่ีวนร่วมของประชาชน

   5.1  แนวทางการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคประชาชน 2 50 170,000 50

ใหเ้ขา้มีส่วนร่วมในการบริหารทอ้งถ่ิน

   5.2  แนวทางการพฒันาระบบขอ้มูลเพ่ือการวางแผน และการประสาน 2 100 58,000 34.52

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

   5.3  แนวทางการพฒันาเทคโนโลย ีและระบบสารสนเทศของ  -  -  -  -

องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินและเพ่ิมช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ

ขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน

   5.4  แนวทางการพฒันาบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ 1 100 460,000 61.33

ประสิทธิภาพมีคุณธรรม และดาํเนินชีวติตามแนวทาง

"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

  5.5  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการขององคก์รใหมี้  -  -  -  -

แผนดาํเนินการ   ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมงิ

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ



ประสิทธิภาพ ประหยดั โปร่งใส และเป็นธรรม

6 50 688,000         24.24

จาํนวน คดิเป็นร้อย จาํนวน คดิเป็นร้อยละ

โครงการที่ ละของ งบประมาณ ของ

ดาํเนินงาน โครงการ งบประมาณ

ทั้งหมด

6.  ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ว

   6.1  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูเ่ดิมใหมี้ 1 50 10,000           6.25

ศกัยภาพและมีมาตรฐาน

  6.2  แนวทางการจดัหาและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่ๆ  -  -  -  -

  6.3  แนวทางการส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดั  -  -  -  -

ตราด

  6.4  แนวทางการฝึกอบรมและรณรงคใ์หป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ  -  -  -  -

และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว

1 33.33 10,000           6.25

38 57 4,665,570      30

แผนดาํเนินการ   ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมงิ

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

รวม

รวมทั้งส้ิน

รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 
 
 



รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) 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 ผูสู้งวยัหวัใจหนุ่มสาว -ส่งเสริมการออกกาํลงักาย 150,000        หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

-ทาํบุญเกา้วดัสร้างจิตใจใสบริสุทธิ์

-กิจกรรมวถิีพทุธพฒันาสุขภาพจิต

2 ส่งเสริมการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ -ฝึกอบรมอาชีพเสริม 20,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

ประชาชน เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อกระจายสินคา้

พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2556

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมอยู่ดีมสีุข

       1.1  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูพ้ิการ

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ประชาชน -เพิมช่องทางการตลาดเพือกระจายสินคา้

3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตาํบล  -พฒันาการท่องเที่ยว 10,000          ตาํบลเขาสมิง สาํนกังานปลดั

เขาสมิง  -จดัประชุมระดมความคิดเห็น



รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) 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 สนบัสนุนอาหารเสริม (นม)  -สนบัสนุนอาหารเสริมนมนกัเรียน 406,420        ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ส่วนการศึกษา

และอาหารกลางวนั โรงเรียนบา้นดงกลาง รร.บา้นดงกลาง

 -สนบัสนุนอาหารเสริมนมเด็กเลก็

5 อุดหนุนโรงเรียนบา้นดงกลาง  -สนบัสนุนค่าอาหารกลางวนั 496,600        รร.บา้นดงกลาง ส่วนการศึกษา

โรงเรียนบา้นดงกลาง

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมอยู่ดีมสีุข

       1.2  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนใหม้ีสุขภาพแขง็แรง และไดร้ับบริการสาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556

งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2556

โรงเรียนบา้นดงกลาง

6 โครงการรณรงค ์ป้องกนั และ  -ประชาสมัพนัธ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ 120,000        หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  -ดาํเนินการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ

ติดต่อ

7 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนตาํบล จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพใหแ้ก่ 20,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

เขาสมิง ประชาชนตาํบลเขาสมิง

8 ส่งเสริมการพฒันางาน จดักิจกรรมเพื่อพฒันางานสาธารณสุข 270,000        หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

สาธารณสุขมูลฐาน



รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 ส่งเสริมและพฒันาดา้นการกีฬา จดักิจกรรมการแข่งขนักีฬาในชุมชน 180,000        หมู่ 1-หมู่ 9 ส่วนการศึกษา

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2556

       1.3  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาและการกีฬาใหม้ีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมอยู่ดีมสีุข

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมอยู่ดีมสีุข

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 100,000        อบต.เขาสมิง ส่วนการศึกษา 12

11 กิจกรรมค่ายพทุธบุตร-พทุธธรรม จดักิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณี 35,000          จงัหวดัตราด ส่วนการศึกษา

วฒันธรรม และวนัสาํคญัประจาํชาติ

12 อุดหนุนอาํเภอเขาสมิง อุดหนุนการจดังานวนัตราดรําลึก 8,000            อาํเภอเขาสมิง สาํนกังานปลดั

ประจาํปี 2555

       1.4  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนสถาบนัการศาสนา และการธาํรงรักษาไวซ้ึ่งประเพณีอนัดีงามรวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่มีการสั่งสมกนัมายาวนาน

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556



รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 อุดหนุนสาํนกังานจงัหวดัตราด อุดหนุนการจดังานประเพณีของจงัหวดั 33,000          จงัหวดัตราด ส่วนการคลงั

1. การจดังาน "วนัวรีกรรมทหารเรือไทยใน จว.ตราด

ยทุธนาวทีี่เกาะชา้ง ประจาํปี 2554"

2. การจดังาน "วนัระกาํหวาน ผลไมแ้ละ

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2556

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมอยู่ดีมสีุข

       1.4  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนสถาบนัการศาสนา และการธาํรงรักษาไวซ้ึ่งประเพณีอนัดีงามรวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่มีการสั่งสมกนัมายาวนาน

ลาํดบัที่ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556

2. การจดงาน วนระกาหวาน ผลไมและ

ของดีเมืองตราด ประจาํปี 2554"

3. การจดังาน "ปีใหม่-กาชาด จงัหวดัตราด

ประจาํปี 2554"



รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 จดักิจกรรมส่งเสริมการเทิด จดักิจกรรมส่งเสริมการเทิดพระเกียรติ 10,000          จงัหวดัตราด สาํนกังานปลดั

พระเกียรติสถาบนัพระมหา- สถาบนัพระมหากษตัริย/์การปกป้องสถาบนั

กษตัริย/์การปกป้องสถาบนั พระมหากษตัริย์

แผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2556

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

       1.4  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนสถาบนัการศาสนา และการธาํรงรักษาไวซ้ึ่งประเพณีอนัดีงามรวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่มีการสั่งสมกนัมายาวนาน (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมอยู่ดีมสีุข

พ.ศ.  2556
ลาํดบัที่

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

พระมหากษตัริย์

15 ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น จดักิจกรรมเพื่ออนุรักษ ์และสืบสาน 10,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

ประเพณีทอ้งถิ่น และอนุรักษ์ ประเพณีทอ้งถิ่น

มรดกไทย

16 สืบสานประเพณี วฒันธรรมและ จดักิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานประเพณี 100,000        ส่วนการศึกษา

วนัสาํคญัประจาํชาติ วฒันธรรม และวนัสาํคญัประจาํชาติ

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 ส่งเสริมกิจกรรมศูนยป์ฏิบตัิการ  -จดักิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน 100,000        หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

       1.5  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยในทอ้งถิ่น ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉนัทข์องชุมชนในทอ้งถิ่น

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556



ต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติด  -จดัซื้อชุดตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  - สนบัสนุนกิจกรรมของศูนย ์อปพร. 90,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

 - ป้องกนัและลดอบตัิเหตช่วงวนัหยดเทศกาล

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2556

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมอยู่ดีมสีุข

       1.6  แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตลอดจนการพฒันาคุณภาพชีวติ

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556

 - ปองกนและลดอุบตเหตุชวงวนหยดุเทศกาล

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 ส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร จดักิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร 40,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

20 พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จดักิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารปศุสตัว์ 10,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

ปศุสตัว์ สนง.ปศุสตัว ์จว.ตร.

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ

       2.1  แนวทางการรณรงคใ์หป้ระชาชนและกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการดาํรงชีวติตามหลกั "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556



รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 ส่งเสริมช่วยเหลือและบรรเทา จดัใหม้ีตลาดรับซื้อผลผลิตรทางการเกษตร 200,000        หม่ 1-หม่ 9 สาํนกังานปลดั

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2556

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ

       2.2  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556

21 สงเสรมชวยเหลอและบรรเทา จดใหมตลาดรบซอผลผลตรทางการเกษตร 200,000        หมู 1-หมู 9 สานกงานปลด

ความเดือดร้อนของเกษตรกร

ในภาวะราคาผลผลิตตกตํ่า

       2.3  แนวทางการส่งเสริมการใชปุ้๋ยอินทรียแ์ทนปุ๋ยเคมี  (ไม่มีโครงการ)

3.  ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

       3.1  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนใหม้ีมาตรฐานและทัว่ถึง  (ไม่มีโครงการ)

       3.2  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงแหล่งนํ้า  แม่นํ้า  ลาํคลอง  หนองบึง เพื่อใชใ้นการเกษตร อุปโภค-บริโภค  (ไม่มีโครงการ)



รายละเอียดของกิจกรรม

( ิ / ป ) ี ิ ส

พ.ศ. 2555

       3.3  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ใหท้ัว่ถึงและเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  (ไม่มีโครงการ

4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       4.1  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการควบคุม คุม้ครอง และการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด (ไม่มีโครงการ)

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2556

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       4.2  แนวทางกิจกรรมฝึกอบรมและรณรงคใ์หป้ระชาชนมีจิตสาํนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ.  2556

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 สร้างจิตสาํนึกรักษส์ิ่งแวดลอ้ม จดักิจกรรม ใหป้ระชาชนตาํบลเขาสมิง 40,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

ในการช่วยกนัรักษาสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 อนุรักษฟ์ื้นฟธูรรมชาติและ จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษแ์ละฟื้นฟู 40,000          ตาํบลเขาสมิง สาํนกังานปลดั

สิ่งแวดลอ้ม ธรรมชาติ

พ.ศ.  2556

       4.3  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการและการสร้างองคค์วามรู้ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  (ไม่มีโครงการ)

       4.4  แนวทางการจดักิจกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555



รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ย พ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

       5.1  แนวทางการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคประชาชน ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานทอ้งถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555

       4.5  แนวทางการจดัใหม้ีระบบการกาํจดัขยะและการแกไ้ขปัญหามลพิษ  (ไม่มีโครงการ)

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2556

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ีและการมสี่วนร่วมของประชาชน

พ.ศ.  2556
ลาํดบัที่

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 ส่งเสริมการเลือกตั้ง จดักิจกรรมเพื่อสนบัสนุนการจดัการเลือกตั้ง 160,000        หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

25 อบต.เคลื่อนที่ จดัการประชุม อบต.ตามหมู่บา้น 10,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

ร่วมกบัหน่วยงานราชการ

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 จดัทาํและประเมินผลแผนพฒันา จดัเวทีประชาคม เพื่อจดัทาํแผนพฒันา 10,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

ตาํบลเขาสมิง ตาํบลเขาสมิง

       5.2  แนวทางการพฒันาระบบขอ้มูลเพื่อการวางแผนพฒันา และการประสานแผนพฒันาของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556



27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น จดักิจกรรมอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 18,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

หมู่ 1 - หมู่ 9 เพื่อจดัประชุมและประชาคมหมู่บา้น

28 บริหารจดัการภารกิจของ อบต. จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์การดาํเนินงาน 30,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

เขาสมิง ของ อบต.เขาสมิง

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2556

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ีและการมสี่วนร่วมของประชาชน

       5.3  แนวทางการพฒันาเทคโนโลย ีและระบบสารสนเทศ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และเพิ่มช่องทางรับรู้ขอ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ไม่มีโครงก

ั ป ใ ้ ีป ิ ิ ี ี ้ ํ ิ ี ิ ป ั ิ ี

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 พฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน ส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม และศึกษา 460,000        อบต.เขาสมิง สาํนกังานปลดั

ใหแ้ก่ขา้ราชการ พนกังาน ดูงาน

สมาชิกสภาฯผูบ้ริหาร อบต. ในการ

ปฏิบตัิงาน และพฒันาศกัยภาพ

ผูน้าํหมู่บา้น กลุ่ม องคก์ร 

ในการพฒันาทอ้งถิ่นแบบ

ยัง่ยนื

       5.4  แนวทางการพฒันาบุคลากร อปท. ใหม้ีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรอบรู้ และดาํเนินชีวติตามแนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ.  2556



รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ย พ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปี  2556

หน่วยดาํเนินการ
พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

พ.ศ.  2556

       5.5  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการขององคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ ประหยดั โปร่งใส และเป็นธรรม  (ไม่มี)

6.  ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ว

       6.1  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูเ่ดิมใหม้ีศกัยภาพและมีมาตรฐาน  (ไม่มีโครงการ)

ลาํดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ดาํเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตาํบล จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 10,000          หมู่ 1-หมู่ 9 สาํนกังานปลดั

เขาสมิง ในพื้นที่ตาํบลเขาสมิง

        6.3  แนวทางการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที่ยวของจงัหวดัตราด  (ไม่มีโครงการ)

        6.4  แนวทางการฝึกอบรมและรณรงคใ์หป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว  (ไม่มีโครงการ)

        6.2  แนวทางการจดัหาและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ  (ไม่มีโครงการ)



 
 

 
ที่ ตร ๗๑๒๐๑/                                                                 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง 
                                                                                    อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ๒๓๑๓๐ 
                                                                 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

เรื่อง การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖                                       
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
อ้างถึง หนังสือที่ ตร ๕๑๐๐๓/๒๙๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่น CD แผนการดําเนินงาน อบต.เขาสมิง ประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน ๑ แผ่น 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด แจ้งให้รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาที่
ดําเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ ด้วยโปรแกรม Excel 
บันทึกลงแผน CD จัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด น้ัน  
 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง ขอส่งแผ่น CD แผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาสมิง ประจําปี ๒๕๕๖ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยแล้ว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 
                                                                    
 
 
                                                          (นายปราโมทย์ ดุละลมัพะ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง                    
 
 
 
 
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง 
โทร ๐-๓๙๕๑-๘๑๕๙ 
www.khaosaming.go.th 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 



แบบรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ร้อยละของเทศบาล และองค์การบรหิารส่วนตําบล 
ต้นแบบท่ีนําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ินได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง  อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด 

รายงานครั้งที ่๔  วันที่รายงาน ๘ กันยายน ๒๕๕๔ 
๑. จํานวน  (/) หมู่บ้าน  หรือ (  ) ชุมชน  ทั้งหมด  ๙  หมู่บ้าน 
๒. มีคณะทํางานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น หรือคณะทํางานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่มีหน่วยงาน 

องค์กร ผู้นําภาคประชาชนร่วมเป็นคณะทํางาน 
 (/) มีคณะทํางาน 
 ( ) ยังไม่มีคณะทํางาน จะจัดต้ังให้เสร็จภายในวันที่      
๓. คณะทํางานตามข้อ ๒ มีการกําหนดแผนการดําเนินงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนร่วมกัน 
 (/) มีแผนดําเนินงานแล้ว 
 ( ) ยังไม่มีแผนดําเนินงาน จะจัดต้ังให้เสร็จภายในวันที่   ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔   
๔. มีการจัดทําเวทีประชาคมทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม

และคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมครบทุกหมู่บ้านหรือชุมชน โดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชน 

  (/) ดําเนินการครบทุกหมู่บ้านแล้ว 
  ( ) ยังดําเนินการไม่ครบทุกหมู่บ้าน (เหลือจํานวน  หมู่บ้าน) 
   คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่        
๕. มีจัดเวทีประชาคมระดับเทศบาล หรืออบต.บูรณาการแผนชุมชนระดับเทศบาล หรืออบต. โดยศูนย์

ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) และสภาองค์กรชุมชน (สอช.)(ถ้าม)ี หรือองค์กรภาค
ประชาชนอ่ืนระดับตําบล ร่วมกับแกนนําแผนชุมชน 

  (/) ดําเนินการแล้ว 
  ( ) ยังไม่ดําเนินการ คาดว่าจะดําเนินการเสร็จภายในวันที่     
๖. แผนชุมชนที่บูรณาการระดับเทศบาล หรือ อบต. ตามข้อ ๕ ครอบคลมุมติิการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (/) ครอบคลุม รวมจํานวน ๓๐ โครงการ/กิจกรรม 
  ( ) ไม่ครอบคลุม ขาดด้าน    
๗. มีการนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนตามข้อ ๖. บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๐ 
  (/) ดําเนินการแล้ว จํานวน        ๓๐           โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ   ๔๔.๗๗  
  ( ) ยังไม่ดําเนินการ จะดําเนินการภายในวันที่                                   
๘. มีการนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชน ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม ข้อ ๗. บรรจุไว้ในร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณในปีถัดไปของเทศบาลตําบล หรือ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
  (/) ดําเนินการแล้ว จํานวน         ๑๐          โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๓  
  ( ) ยังไม่ดําเนินการ จะดําเนินการภายในวันที่                           

 
 ลงช่ือ                       ผู้รายงาน 
         (นางสาวธิดารัตน์  ชังชะนา) 
   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


