
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ประจำปงบประมาณ 2565 

(ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม  

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 
ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะบาก4(ซอย
โรงทราย) หมูท่ี 9 

500,000 500,000 มิ.ย. - ก.ย. 65   / 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะโมกข-
หนองอู หมูท่ี 4 

500,000 500,000 มิ.ย. - ก.ย. 65   / 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระ
เกียรติ 18(ซอยหอมราษฎรบูรณะ3) 
หมูท่ี1 

500,000 500,000 มิ.ย. - ก.ย. 65   / 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวสระ หมูท่ี 
10 

500,000 500,000 มิ.ย. - ก.ย. 65   / 

5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสำนักงานเทศบาลตำบล
มะขามเมืองใหม หมูท่ี 1 

280,000 280,000 มิ.ย. - ก.ย. 65   / 

6. โครงการปรับปรุงตกแตงภายใน(บิวทอิน) สำนักงานเทศบาล
ตำบลมะขามเมืองใหม 

250,000 250,000 มิ.ย. - ก.ย. 65   / 

7. โครงการปรับปรุงภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
มะขามเมืองใหม หมูท่ี 1 

278,000 278,000 มิ.ย. - ก.ย. 65   / 

8. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักเทศบาล(อาคารเกา) หมูท่ี 1 800,000 800,000 มิ.ย. - ก.ย. 65   / 

9. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะขามเมือง
ใหม หมูท่ี1 

37,000 37,000 มิ.ย. - ก.ย. 65   / 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 
ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

- - - - - - - - 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 
ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

1. เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 9,932,800  4,811,400 ต.ค.64 - ก.ย. 
65 

 /  

2. เบ้ียยังชีพผูพิการ 1,915,200  816,000 ต.ค.64 - ก.ย. 
65 

 /  

3. เบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส 180,000  90,000 ต.ค.64 - ก.ย. 
65 

 /  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 
ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

- - - - - - - - 
 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 
ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

1. โครงการธนาคารขยะชุมชน 10,000 10,000 มิ.ย.65   / 

2. โครงการรณรงคและควบคุมไขเลอืดออก 10,000  10,000  มิ.ย.65   / 

3. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา 100,000  100,000  ก.ค.65   / 

 

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. 64 /   

2. จัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) 122,400 0 ต.ค. 64 /   

3. คาหนังสือเรยีน 9,000 0 ต.ค. 64 /   

4. คาอุปกรณการเรียน 9,000 0 ต.ค. 64 /   

5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 19,350 0 ต.ค. 64 /   

6. สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรยีนระดับประถมศึกษา 656,000 328,720 ต.ค.64 - ก.ย.
65 

 /  

7. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 25,000 25,000 เม.ย.65   / 

8. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 8,000 8,000 พ.ค.65   / 

9. คาอาหารเสรมิ (นม)  459,940 255,850 ต.ค.64 - ก.ย.
65 

 /  

10. สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 360,150 160,250 ต.ค.64 - ก.ย.
65 

 /  

 



ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ งบประมาณอนุมัติ 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินงาน 
ดำเนินการ

แลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

1. โครงการเทศบาลพบประชาชน 10,000  10,000  ส.ค. 65   / 

2. โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาล 10,000  10,000  ส.ค. 65   / 

3. โครงการอบรมสมัมนาศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรฝายบริหาร ฝายนิติบัญญตัิ และกลุมองคกร 

50,000  50,000 ส.ค. 65   / 

 


