
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2563 
(ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2563 
(ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

ส่วนราชการ ส านักปลัด 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
งานบริหารท่ัวไป 

1. โครงการส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  97,910 18 ธันวาคม 2562 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว อบต.เขาชะเมา 30,900 เดือนเมษายน 2563 

งานส่งเสริมการเกษตร 
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรในต าบลห้วยทับมอญ 398,462.24 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 16,592.48 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 

 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2563  

(ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
ส่วนราชการ กองคลัง 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีแลทะเบียนทรัพย์สินของอบต. 300,000 21 เมษายน – 18 กันยายน 2563 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของอบต. 20,000 29 พฤษภาคม 2563 

 
 
 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2563  
(ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

ส่วนราชการ กองช่าง 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม 

1. 
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยโรงปูน หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยทับมอญ  
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

457,500 19 ธันวาคม 2562 

2. 
โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมาและภูมิทัศน์
โดยรอบ หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยทับมอญ ต าบลห้วยทับมอญ อ าเภอเขาชะเมา  
จังหวัดระยอง  

177,500 2 มีนาคม 2563 

3. 
โครงการก่อสร้างถนนสายโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยทับมอญ 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

4,199,000 4 มีนาคม 2563 

4. 
โครงการก่อสร้างถนนสายซอยลุงคล้าย หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยทับมอญ  
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

620,000 16 มีนาคม 2563 

 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2563  

(ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงต าบลห้วยทับมอญ ประจ าปี พ.ศ.2562 228,681.96 10-11 พฤศจิกายน 2562 
2. โครงการบูรณาการสร้างบทบาทส าหรับเด็กและเยาวชน 135,532.50 10 มกราคม 2563 

 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2563  
(ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน วันที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 16,362.24 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 
2. โครงการรณรงค์การจัดการขยะในต าบลห้วยทับมอญ 19,936.24 เดือนกุมภาพันธ ์- กันยายน 2563 
3. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในต าบลห้วยทับมอญ 140,182.24 ระหว่างวนัท่ี 23 - 26 มีนาคม 2563 

4. 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและไม่ระบาด 
 

59,957.34 
 

กิจกรรมท่ี 1 :  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19  (COVID-19) 
และฝึกอบรมการจัดท าหน้ากากอนามัย 

เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. 
ด าเนินการวันท่ี 13 มีนาคม  2563 
กิจกรรมท่ี 2 :  ต้ังจุดตรวจคัดกรอง ฯ 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 

เริ่มวันท่ี 7 เมษายน 2563 
กิจกรรมท่ี 3 :  ต้ังด่านตรวจคัดกรอง ฯ 

ณ บริเวณส่ีแยกพัฒนา 
ต้ังแต่ 5 – 13 เมษายน 2563 

5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในต าบลห้วยทับมอญ อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  2563 
หมายเหตุ : ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ไม่สามารด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมีการอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 จากประเทศจีน ตามหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ด่วนท่ีสุด ท่ี รย 0023/ว 673 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 ท าให้ต้อง
เล่ือนการจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคล่ีคลายตามความเหมาะสม  


