
รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะตะ

บาก 4 (ซอยโรงทราย)  หมูที่ 9 ตำบลมะขาม อำเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี  

500,000   500,000   มิ.ย. - ก.ย. 64   / 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะสาน 

3 (ซอยโรงทราย) หมูที่ 6 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี  

500,000   500,000   มิ.ย. - ก.ย. 64   / 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุงดิน

เหนียว หมูที่ 2 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัด

จันทบุรี   

500,000   500,000   มิ.ย. - ก.ย. 64   / 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวสระ 

หมูที่ 10 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  

500,000   500,000   มิ.ย. - ก.ย. 64   / 

5. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

บนหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม 

หมูที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  

800,000   800,000   มิ.ย. - ก.ย. 64   / 

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตลาดกลางลานคาชุมชน 

หมูที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  

800,000   800,000   มิ.ย. - ก.ย. 64   / 



7. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหญาเทียม หมูที่ 9 

ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
  

365,000   365,000   มิ.ย. - ก.ย. 64   / 

8. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลางลานคาชุมชน 

หมูที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  

300,000   300,000   มิ.ย. - ก.ย. 64   / 

9. โครงการปรับปรุงอาคารศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชนครบวงจร หมูที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี   

200,000   200,000   มิ.ย. - ก.ย. 64   / 

10. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (อาคารเกา) 

หมูที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  

800,000   800,000   มิ.ย. - ก.ย. 64   / 

11. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล หมูที่ 1 

ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
     

400,000   0 ม.ค. - มี.ค. 64 /   

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

1. โครงการฝกอบรมสงเสริมกลุมอาชีพ 20,000   20,000   พ.ค. - ก.ย. 64   / 

2. โครงการแกไขปญหาผลผลิตตกต่ำ 20,000   20,000   พ.ค. - ก.ย. 64   / 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตลาดกลาง ทต.มะขามเมือง

ใหม 

50,000   50,000   พ.ค. - ก.ย. 64   / 

 



ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

1. เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 9,622,800  4,811,400 ต.ค.63 - ก.ย. 64  /  

2. เบี้ยยังชีพผูพิการ 1,632,000  816,000 ต.ค.63 - ก.ย. 64  /  

3. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 180,000  90,000 ต.ค.63 - ก.ย. 64  /  

4. โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย 

30,000 

  

30,000 
  

พ.ค. - ก.ย. 64   / 

5. โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูผูปฏิบัติงานในระบบ

การแพทยฉุกเฉิน 

20,000 

  

20,000 
  

พ.ค. - ก.ย. 64   / 

6. โครงการเฝาระวังชวยเหลือผูที่เจ็บปวยฉุกเฉิน และ

ประสบอุบัติเหตุ 

70,000 

  

35,000 ม.ค.64 /   

7. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน(อปพร.) 

100,000 

  

100,000 
  

มิ.ย.64   / 

8. โครงการฝกอบรมใหความรูดานความปลอดภัยในการ

ทำงานสำหรับ บุคลากร 

ในสำนักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

มะขามเมืองใหม 

60,000   60,000   มิ.ย.64   / 

9. โครงการรอยดวงใจ หวงใยผูสูงอายุ 70,000  70,000 

  
เม.ย.64   / 

10. โครงการว่ิงมินิมาราธอนปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดเทิดพระเกียรติฯ 

10,000 

  

10,000 

  
ก.พ.64   / 

 



ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

1. โครงการธนาคารขยะชุมชน 50,000 50,000 มิ.ย.64   / 

2. โครงการจัดซ้ือถังขยะ 100,000  0 ก.พ.64 /   

3. โครงการชุมชนนาอยู หมูบานนามอง 50,000 50,000 มิ.ย.64   / 

4. โครงการ รักน้ำ รักปา รักษาแผนดิน     20,000  20,000  ก.ค.64   / 

5. โครงการชุมชนรักษส่ิงแวดลอม 40,000  40,000  ก.ค.64   / 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสขุ 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

1. โครงการวัยใส หางไกลเอดส 20,000 

  
0 ม.ค.64 /   

2. โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย 15,000   15,000   ก.ค.64   / 

3. โครงการรณรงคและควบคุมไขเลือดออก 30,000 
  

0 ม.ค.64 /   

4. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 62,040 
  

62,040 
  

ก.ค.64   / 

5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลมะขาม 20,000 
  

20,000 
  

ก.ค.64   / 

 



ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

1 คาเครื่องแบบนักเรียน 15,600 0 ต.ค. 63 /   

2 จัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) 122,400 0 ต.ค. 63 /   

3 คาหนังสือเรียน 10,400 0 ต.ค. 63 /   

4 คาอุปกรณการเรียน 10,400 0 ต.ค. 63 /   

5 โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา 10,000 10,000 ก.ย. 64    

6 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 22,360 0 ก.ย. 64 /   

7 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 656,000 328,000 ต.ค.63 - ก.ย.64  /  

8 โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 25,000 0 เม.ย.64 /   

9 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 8,000 8,000 พ.ค.64   / 

10 โครงการเรียนรูสูโลกกวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 30,000 0 ม.ค.64 /   

11 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 8,000 0 ม.ค.64 /   

12 คาอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถม (เด็กเล็ก – 

ป.6) 

310,000 155,000 ต.ค.63 - ก.ย.64  /  

13 คาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 120,000 60,000 ต.ค.63 - ก.ย.64  /  

14 สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 320,000 160,000 ต.ค.63 - ก.ย.64  /  

15 โครงการบวชชีพราหมณ 15,000 15,000 ก.ย. 64   / 

16 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง  100,000 0 พ.ย. 63 /   

17 โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น (การประดิษฐกระทง

จากวัสดุธรรมชาติ) 

15,000 0 พ.ย. 63 /   

18 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูรอน 10,000 10,000 เม.ย. 64   / 



19 โครงการแหเทียนเขาพรรษา  9,000 9,000 พ.ค. 64   / 

20 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยจากใจพี่สอนนอง 15,000 0 ต.ค.63 - ก.ย.64 /   

21 โครงการสงเสริมศิลปะการแสดงพื้นบาน 15,000 0 ม.ค. 64 /   

22 โครงการวันออกพรรษา  10,000 10,000 ก.ค. 64   / 

23 โครงการกีฬาตานยาเสพติด 90,000 90,000 ก.ค. 64   / 

24 สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันมหกรรมกีฬาอำเภอมะขาม 50,000 50,000 ก.ค. 64   / 

25 โครงการวันเด็กแหงชาติ 70,000 70,000 ม.ค. 64   / 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสขุ 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 

ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

1. โครงการการจัดทำแผน 3,000 3,000 ส.ค. 64   / 

2. โครงการเทศบาลพบประชาชน 50,000  0 ธ.ค. 63 /   

3. โครงการเทศบาลมะขามเมืองใหมปลอดทุจริตและ

ประชาชนรูกฎหมาย 

20,000  0 ธ.ค. 63 /   

4. โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาล 10,000  10,000  ส.ค. 64   / 

5. โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร ผูบริหาร พนักงานและ

ลูกจางและผูที่เก่ียวของ 

100,000 
  

100,000 
  

ส.ค. 64   / 

6. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และกลุมองคกร 

130,000 
  

130,000 
  

ส.ค. 64   / 

7. ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 100,000 
  

100,000 
  

ส.ค. 64   / 

 


