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ส่วนที่ 1
บทนํา
1.บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการดําเนินงาน เพื่อเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้
วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2555 ขึ้น
2.วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 ในการจัดทําแผนดําเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง ประจําปีงบประมาณ 2555
ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการประสานและบูรณา
การ การทํางานกับหน่วยงาน และการจําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทํา
ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
3.ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงาน มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลประกาศเป็นแผนดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
4.ประโยชน์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1. แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาประจําปีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ทําให้มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน
3. เป็นการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ
4. การจัดทําแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมคี วามสะดวกมากขึ้น

ส่ วนที่ 2

บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดําเนินการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมอยู่ดมี สี ุ ข
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการ
บริ การทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูพ้ ิการ
1.2 แนวทางส่งเสริ มและสนับสนุนการเสริ มสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับ
บริ การทางสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึง
1.3 แนวทางส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการกีฬา
ให้มีประสิ ทธิภาพและมีมาตรฐาน
1.4 แนวทางส่งเสริ มและสนับสนุนสถาบันการศาสนาและการธํารง
รักษาไว้ซ่ ึงประเพณี วฒั นธรรมอันดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีการสัง่ สมกันมายาวนาน
1.5 แนวทางการส่งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในท้องถิ่น ตลอดจน
การเสริ มสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น
1.6 แนวทางการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
รวม

จํานวน คิดเป็ นร้ อย จํานวน คิดเป็ นร้ อยละ
โครงการที่ ละของ งบประมาณ
ของ
ดําเนินงาน โครงการ
งบประมาณ
ทั้งหมด
3

60

180,000

42.35

5

100

1,313,020

73.35

1

20

180,000

20.45

4

80

296,000

72.01

1

100

100,000

66.66

1

50

90,000

21.68

15

65.22

2,159,020

53.03

บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดําเนินการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง
จํานวน คิดเป็ นร้ อย จํานวน คิดเป็ นร้ อยละ
โครงการที่ ละของ งบประมาณ
ของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
ดําเนินงาน โครงการ
งบประมาณ
ทั้งหมด
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางส่งเสริ มและสนับสนุนการฝึ กอบรม การฝึ ก
2
100
50,000
100
อาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรรมและ
ประชาชน
2.2 แนวทางการรณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่ม
1
100
200,000
33.33
เกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจในแนวทางการดํารงชีวติ
ตามหลัก "ปรัชญาพอเพียง"
2.3 แนวทางการส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ทนปุ๋ ยเคมี
รวม
3
100
260,000
41.25
3. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
3.1 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุ ง ซ่อมแซมถนนให้มี
มาตรฐานและทัว่ ถึง
3.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งแหล่งนํ้า
แม่น้ าํ ลําคลอง หนองบึง เพื่อใช้ในการเกษตร
อุปโภค - บริ โภค
3.3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า ประปา
ให้ทว่ั ถึงและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน
รวม
-

บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดําเนินการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง
จํานวน คิดเป็ นร้ อย จํานวน คิดเป็ นร้ อยละ
โครงการที่ ละของ งบประมาณ
ของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
ดําเนินงาน โครงการ
งบประมาณ
ทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
4.1 แนวทางการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการควบคุม
คุม้ ครองและการบังคับกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
4.2 แนวทางกิจกรรมฝึ กอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสํานึก
1
100
40,000
80
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.3 แนวทางการส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการและ
การสร้างองค์ความรู ้ในการจัดการทรัพยากร
4.4 แนวทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มและฟื้ นฟูสภาพทรัพยากร
1
100
40,000
80
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.5 แนวทางการจัดให้มีระบบการกําจัดขยะและการแก้ไขปั ญหา
มลพิษ
2
100
80,000
80
รวม
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทีด่ แี ละการมีส่วนร่ วมของประชาชน
5.1 แนวทางการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน
2
50
170,000
50
ให้เข้ามีส่วนร่ วมในการบริ หารท้องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน และการประสาน
2
100
58,000 34.52
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.3 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและเพิ่มช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของ
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
5.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
1
100
460,000 61.33
ประสิ ทธิภาพมีคุณธรรม และดําเนินชีวติ ตามแนวทาง
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
5.5 แนวทางการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการขององค์กรให้มี
-

ประสิ ทธิภาพ ประหยัด โปร่ งใส และเป็ นธรรม
รวม

6

50

688,000

24.24

บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดําเนินการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง
จํานวน คิดเป็ นร้ อย จํานวน คิดเป็ นร้ อยละ
โครงการที่ ละของ งบประมาณ
ของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
ดําเนินงาน โครงการ
งบประมาณ
ทั้งหมด
6. ยุทธศาสตร์ การท่ องเทีย่ ว
6.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูเ่ ดิมให้มี
1
50
10,000
6.25
ศักยภาพและมีมาตรฐาน
6.2 แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ
6.3 แนวทางการส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ตราด
6.4 แนวทางการฝึ กอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ
และมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
รวม
รวมทั้งสิ้น

1
38

33.33
57

10,000
4,665,570

6.25
30

ส่ วนที่ 3

บัญชี โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสั งคมอยู่ดีมสี ุ ข
1.1 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการบริ การทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูพ้ ิการ
ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ผูส้ ูงวัยหัวใจหนุ่มสาว

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-ส่งเสริ มการออกกําลังกาย

งบประมาณ

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

150,000

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

20,000

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

10,000

ตําบลเขาสมิง

สํานักงานปลัด

-ทําบุญเก้าวัดสร้างจิตใจใสบริ สุทธิ์
-กิจกรรมวิถีพทุ ธพัฒนาสุขภาพจิต
2
3

ส่งเสริ มการสร้างรายได้ให้แก่

-ฝึ กอบรมอาชีพเสริ ม

ประชาชน

-เพิ
เพิม่ ช่องทางการตลาดเพือ่ กระจายสิ นค้า

ส่งเสริ มการท่องเที่ยวตําบล

-พัฒนาการท่องเที่ยว

เขาสมิง

-จัดประชุมระดมความคิดเห็น

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

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

บัญชี โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสั งคมอยู่ดีมสี ุ ข
1.2 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการเสริ มสร้างสุ ขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริ การสาธารณสุ ขอย่างทัว่ ถึง
ลําดับที่
4

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

สนับสนุนอาหารเสริ ม (นม)

-สนับสนุนอาหารเสริ มนมนักเรี ยน

และอาหารกลางวัน

โรงเรี ยนบ้านดงกลาง

งบประมาณ

พื้นที่ดาํ เนินการ

406,420 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

หน่วยดําเนินการ
ส่วนการศึกษา

รร.บ้านดงกลาง

-สนับสนุนอาหารเสริ มนมเด็กเล็ก
5

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านดงกลาง

-สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน

496,600

รร.บ้านดงกลาง

ส่วนการศึกษา

120,000

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

20,000

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

270,000

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

โรงเรี ยนบ้านดงกลาง
6

โครงการรณรงค์ ป้ องกัน และ

-ประชาสัมพันธ์การแพร่ ระบาดโรคติดต่อ

ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค

-ดําเนินการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ติดต่อ
7
8

ส่งเสริ มสุขภาพประชาชนตําบล

จัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างสุขภาพให้แก่

เขาสมิง

ประชาชนตําบลเขาสมิง

ส่งเสริ มการพัฒนางาน

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข

สาธารณสุขมูลฐาน

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

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

บัญชี โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสั งคมอยู่ดีมสี ุ ข
1.3 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการกีฬาให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีมาตรฐาน
ลําดับที่
9

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริ มและพัฒนาด้านการกีฬา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในชุมชน

งบประมาณ
180,000

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

หมู่ 1-หมู่ 9

ส่วนการศึกษา

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
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. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสั งคมอยู่ดีมสี ุ ข
1.4 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนสถาบันการศาสนา และการธํารงรักษาไว้ซ่ ึ งประเพณี อนั ดีงามรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสั่งสมกันมายาวนาน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

10 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

11 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม จัดกิจกรรมเพื่อร่ วมสื บสานประเพณี

งบประมาณ

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

100,000

อบต.เขาสมิง

ส่วนการศึกษา

35,000

จังหวัดตราด

ส่วนการศึกษา

8,000

อําเภอเขาสมิง

สํานักงานปลัด

วัฒนธรรม และวันสําคัญประจําชาติ
12 อุดหนุนอําเภอเขาสมิง

อุดหนุนการจัดงานวันตราดรําลึก
ประจําปี 2555

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12

บัญชี โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสั งคมอยู่ดีมสี ุ ข
1.4 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนสถาบันการศาสนา และการธํารงรักษาไว้ซ่ ึ งประเพณี อนั ดีงามรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสั่งสมกันมายาวนาน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

13 อุดหนุนสํานักงานจังหวัดตราด

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
อุดหนุนการจัดงานประเพณี ของจังหวัด
1. การจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรื อไทยใน
ยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจําปี 2554"
2. การจดงาน
การจัดงาน "วัวนระกาหวาน
นระกําหวาน ผลไมและ
ผลไม้และ
ของดีเมืองตราด ประจําปี 2554"
3. การจัดงาน "ปี ใหม่-กาชาด จังหวัดตราด
ประจําปี 2554"

งบประมาณ
33,000

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

จังหวัดตราด

ส่วนการคลัง
จว.ตราด

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชี โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสั งคมอยู่ดีมสี ุ ข
1.4 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนสถาบันการศาสนา และการธํารงรักษาไว้ซ่ ึ งประเพณี อนั ดีงามรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสั่งสมกันมายาวนาน (ต่อ)
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

14 จัดกิจกรรมส่งเสริ มการเทิด
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริ ย/์ การปกป้ องสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
15 ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณี ทอ้ งถิ่น และอนุรักษ์
มรดกไทย
16 สื บสานประเพณี วัฒนธรรมและ
วันสําคัญประจําชาติ

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดกิจกรรมส่งเสริ มการเทิดพระเกียรติ
10,000
สถาบันพระมหากษัตริ ย/์ การปกป้ องสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ และสื บสาน
ประเพณี ทอ้ งถิ่น

10,000

จัดกิจกรรมเพื่อร่ วมสื บสานประเพณี
วัฒนธรรม และวันสําคัญประจําชาติ

100,000

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

จังหวัดตราด

สํานักงานปลัด

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส่วนการศึกษา

1.5 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในท้องถิ่น ตลอดจนการเสริ มสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

17 ส่งเสริ มกิจกรรมศูนย์ปฏิบตั ิการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

-จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน

100,000

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติด

-จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดจากปั สสาวะ

บัญชี โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสั งคมอยู่ดีมสี ุ ข
1.6 แนวทางการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม

18 ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ อปพร.

งบประมาณ
90,000

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ปองกนและลดอุ
ป้ องกันและลดอบับตเหตุ
ติเหตช่ชววงวนหยุ
งวันหยดเทศกาล
ดเทศกาล

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการรณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจในแนวทางการดํารงชีวติ ตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

19 ส่งเสริ มและพัฒนาด้านการเกษตร จัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกร

40,000

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

20 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,000

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

ปศุสตั ว์

จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสตั ว์

สนง.ปศุสตั ว์ จว.ตร.

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชี โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

21 สงเสรมชวยเหลอและบรรเทา
ส่งเสริ มช่วยเหลือและบรรเทา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัจดใหมตลาดรบซอผลผลตรทางการเกษตร
ดให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตรทางการเกษตร

งบประมาณ
200,000

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

หม่ 1-หมู
หมู
1-หม่ 9

สํานักงานปลัด
สานกงานปลด

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ความเดือดร้อนของเกษตรกร
ในภาวะราคาผลผลิตตกตํ่า

2.3 แนวทางการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ทนปุ๋ ยเคมี (ไม่มีโครงการ)

3. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
3.1 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุ ง ซ่อมแซมถนนให้มีมาตรฐานและทัว่ ถึง (ไม่มีโครงการ)
3.2 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งแหล่งนํ้า แม่น้ าํ ลําคลอง หนองบึง เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค-บริ โภค (ไม่มีโครงการ)

3.3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า ประปา ให้ทวั่ ถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน (ไม่มีโครงการ

4. ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.1 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการควบคุม คุม้ ครอง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด (ไม่มีโครงการ)
บัญชี โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

4. ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.2 แนวทางกิจกรรมฝึ กอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

22 สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

(
(ผลผลิ
ิต/งบประมาณ)
/ ป
)
จัดกิจกรรม ให้ประชาชนตําบลเขาสมิง

งบประมาณ

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

40,000

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มีี.ค. เม.ย. พ.ค. มิิ.ย. ก.ค. สส.ค. ก.ย.

ในการช่วยกันรักษาสิ่ งแวดล้อม

4.3 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการและการสร้างองค์ความรู ้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ไม่มีโครงการ)
4.4 แนวทางการจัดกิจกรรมการส่ งเสริ มและฟื้ นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

23 อนุรักษ์ฟ้ื นฟูธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดกิจกรรมส่งเสริ มการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
ธรรมชาติ

งบประมาณ
40,000

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

ตําบลเขาสมิง

สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

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

4.5 แนวทางการจัดให้มีระบบการกําจัดขยะและการแก้ไขปั ญหามลพิษ (ไม่มีโครงการ)

บัญชี โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทีด่ ีและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
5.1 แนวทางการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงานท้องถิ่น
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

24 ส่งเสริ มการเลือกตั้ง

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง

25 อบต.เคลื่อนที่

จัดการประชุม อบต.ตามหมู่บา้ น

งบประมาณ

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

160,000

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

10,000

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
ต ค พ.ย.
พ ย ธธ.ค.
ค ม.ค.
ม ค กก.พ.
พ มี.คค. เม
เม.ย.
ย พ.ค.
พ ค มิ.ยย. กก.ค.
ค สส.ค.
ค กก.ย.
ย

ร่ วมกับหน่วยงานราชการ

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา และการประสานแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

26 จัดทําและประเมินผลแผนพัฒนา จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลเขาสมิง

ตําบลเขาสมิง

งบประมาณ
10,000

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

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

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
หมู่ 1 - หมู่ 9
28 บริ หารจัดการภารกิจของ อบต.
เขาสมิง

จัดกิจกรรมอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น

18,000

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

30,000

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

เพื่อจัดประชุมและประชาคมหมู่บา้ น
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
ของ อบต.เขาสมิง

บัญชี โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทีด่ ีและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
5.3 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเพิ่มช่องทางรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ไม่มีโครงก
5.4 แนวทางการพัฒั นาบุคลากร อปท.
ป ให้
ใ ม้ ีประสิิ ทธิิ ภาพ มีีคุณธรรม มีีความรอบรู ้ และดําํ เนิินชีีวติ ตามแนวทาง "ปรั
ป ัชญาเศรษฐกิิจพอเพียี ง"
ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

29 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม และศึกษา
ให้แก่ขา้ ราชการ พนักงาน
สมาชิกสภาฯผูบ้ ริ หาร อบต. ในการ
ปฏิบตั ิงาน และพัฒนาศักยภาพ
ผูน้ าํ หมู่บา้ น กลุ่ม องค์กร
ในการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
ยัง่ ยืน

ดูงาน

งบประมาณ
460,000

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

อบต.เขาสมิง

สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

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

5.5 แนวทางการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด โปร่ งใส และเป็ นธรรม (ไม่มี)

บัญชี โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาสมิง

6. ยุทธศาสตร์ การท่ องเทีย่ ว
6.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูเ่ ดิมให้มีศกั ยภาพและมีมาตรฐาน (ไม่มีโครงการ)
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

30 ส่งเสริ มการท่องเที่ยวตําบล

เขาสมิง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว

10,000

พื้นที่ดาํ เนินการ

หน่วยดําเนินการ

หมู่ 1-หมู่ 9

สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

ต.ค.
ต ค พ.ย.
พ ย ธธ.ค.
ค ม.ค.
ม ค กก.พ.
พ มี.คค. เม
เม.ย.
ย พ.ค.
พ ค มิ.ยย. กก.ค.
ค สส.ค.
ค กก.ย.
ย

ในพื้นที่ตาํ บลเขาสมิง

6.2 แนวทางการจัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ (ไม่มีโครงการ)
6.3 แนวทางการส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด (ไม่มีโครงการ)
6.4 แนวทางการฝึ กอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (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 นั้น
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง ขอส่งแผ่น CD แผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบล
เขาสมิง ประจําปี ๒๕๕๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ ดุละลัมพะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง
โทร ๐-๓๙๕๑-๘๑๕๙
www.khaosaming.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล
ต้นแบบทีน่ ําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิน่ ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
รายงานครั้งที่ ๔ วันที่รายงาน ๘ กันยายน ๒๕๕๔
๑. จํานวน (/) หมู่บ้าน หรือ ( ) ชุมชน ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน
๒. มีคณะทํางานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น หรือคณะทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีหน่วยงาน
องค์กร ผู้นําภาคประชาชนร่วมเป็นคณะทํางาน
(/) มีคณะทํางาน
( ) ยังไม่มีคณะทํางาน จะจัดตั้งให้เสร็จภายในวันที่
๓. คณะทํางานตามข้อ ๒ มีการกําหนดแผนการดําเนินงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนร่วมกัน
(/) มีแผนดําเนินงานแล้ว
( ) ยังไม่มีแผนดําเนินงาน จะจัดตั้งให้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๔. มีการจัดทําเวทีประชาคมทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมครบทุกหมู่บา้ นหรือชุมชน โดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชน
(/) ดําเนินการครบทุกหมู่บ้านแล้ว
( ) ยังดําเนินการไม่ครบทุกหมู่บา้ น (เหลือจํานวน
หมู่บ้าน)
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่
๕. มีจัดเวทีประชาคมระดับเทศบาล หรืออบต.บูรณาการแผนชุมชนระดับเทศบาล หรืออบต. โดยศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) และสภาองค์กรชุมชน (สอช.)(ถ้ามี) หรือองค์กรภาค
ประชาชนอื่นระดับตําบล ร่วมกับแกนนําแผนชุมชน
(/) ดําเนินการแล้ว
( ) ยังไม่ดําเนินการ คาดว่าจะดําเนินการเสร็จภายในวันที่
๖. แผนชุมชนที่บรู ณาการระดับเทศบาล หรือ อบต. ตามข้อ ๕ ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 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 ทีบ่ รรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม ข้อ ๗. บรรจุไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณในปีถัดไปของเทศบาลตําบล หรือ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
(/) ดําเนินการแล้ว จํานวน
๑๐
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
๓๓
( ) ยังไม่ดําเนินการ จะดําเนินการภายในวันที่
ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวธิดารัตน์ ชังชะนา)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

