
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6  เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
******************************************* 

 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน การด าเนินงาน ข้อ o11 ข้อมูลประเด็นรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศส านักงาน ป.ป.ช. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ดังนี้ 

 
 
 

 



              ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 
               "ต าบลห้วยทับมอญเป็นต าบลเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางทางการผลิตทางการเกษตร ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล" 
 
              ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา 
               1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนและสังคม ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
               2. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการบริการพ้ืนฐานด้านสุขภาพอนามัย ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
               3. จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านและชุมชน  
               4. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การประกอบอาชีพ เพ่ิมมูลค่าผลผลิต การเกษตร ผลักดันให้ต าบลห้วยทับมอญเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายผลผลิต 
               ทางการเกษตรและเกษตรอินทรีย์ของอ าเภอตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นภาคการเกษตรกรรม  
               5. พัฒนา เสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการพ้ืนฐานให้ครบถ้วน ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
               6. พัฒนาองค์กรและเพ่ิมศักยภาพการบริหารการจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2557  
               7. ควบคุมและลดมลพิษ ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  
               8. ฟ้ืนฟู ปรับปรุง ดูแลและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
               9. อนุรักษ์และท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
              10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
              ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
                4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
                5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
                6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น 

 

   



ง. การวางแผน 
    อบต.เขาชะเมา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
    อบต.เขาชะเมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

8 9,020,000.00 25 33,457,000.00 151 270,439,700.00 144 269,031,000.00 77 225,717,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การศึกษา 
การกีฬา ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

23 2,730,000.00 23 2,730,000.00 24 2,980,000.00 24 2,980,000.00 24 2,980,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

16 1,430,000.00 17 1,463,655.00 19 1,750,000.00 21 2,250,000.00 20 2,000,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 

8 830,000.00 8 830,000.00 8 880,000.00 8 880,000.00 8 880,000.00 



ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

4 130,000.00 5 463,300.00 4 130,000.00 4 130,000.00 4 130,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมือง การ
บริหาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
ท้องถิ่น 

12 1,200,000.00 12 1,200,000.00 15 1,980,900.00 12 1,300,000.00 13 1,350,000.00 

รวม 71 15,340,000 90 40,143,955 221 278,160,600 213 276,571,000 146 233,057,0000 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.เขาชะเมา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 32 โครงการ งบประมาณ 8,639,000 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 5,960,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 1,384,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 11 940,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น 5 305,000.00 

รวม 32 8,639,000.00 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เขาชะเมา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน
สีระมัน หมู่ที่ 4 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการเกษตร
กรรมอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อขนาด 6 
นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร 
หรือได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 6 
ลบ.ม./ชั่วโมง 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน
ห้อยหัว หมู่ที่ 8 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการเกษตร
กรรมอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อขนาด 6 
นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร 
หรือได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 6 
ลบ.ม./ชั่วโมง 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ตรวจสอบคุณภาพน้ า 
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

60,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา 
ที่ได้คุณภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าประปาและ
น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะ 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสายซอย 
1 หมู่ที่ 5 

2,898,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 920.00 
เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 
รวมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,520.00 ตารางเมตร 
 
 



5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสายซอย 
1 หมู่ที่ 2 

3,002,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร ผิวจราจรหนา 
0.20 เมตร รวมพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสายยาง
เอน - ห้อยหัว ซอย 1 
หมู่ที่ 8 

3,500,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร รวมพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 5,700 ตาราง
เมตร 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนสายซอย
นายสว่าง หมู่ที่ 1 

242,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,680 ตาราง
เมตร 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
ห้วยทับมอญ (สายเก่า) 
หมู่ที่ 2 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 

9. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กตัญญูและเชิดชู
ผู้สูงอายุ ต าบลห้วยทับ
มอญ 

250,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมความกตัญญูและ
เชิดชูผู้สูงอายุ 

จัดบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ สรงน้ า
พระ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ มอบ
ใบประกาศแก่ผู้สูงอายุ 
 



10. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 

5,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือชี้แจงแนวทางการเรียน
การสอนของเด็กนักเรียนและ
สร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่กับผู้ปกครอง 

จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 

11. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สืบสานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

50,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์ขบวนธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

ร่วมกันหล่อเทียนเข้าพรรษา
ประกวดขบวนแห่เทียน ฯลฯ 

12. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สืบสานประเพณีลอย
กระทงต าบลห้วยทับ
มอญ 

250,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

ประกวดกระทง ประกวดนาง
นพมาศ ประกวดหนูน้อยนพ
มาศ 

13. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาระหว่าง 
หน่วยงานระดับ ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด 

20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬา ระดับต าบล อ าเภอ 
จังหวัด 

14. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
"เขาชะเมาเกมส์" 

250,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการกีฬา
นันทนาการและสร้างความ
สามัคคีในต าบลห้วยทับมอญ 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล
และกีฬาพ้ืนบ้าน เช่น ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง 
ฯลฯ 

15. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

559,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เช่น -
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 850 บาท/ภาค
เรียน, สนับสนุนค่าใช้จ่าย



สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 

บริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนฯลฯ 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนและ
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

จัดเวร อปพร.บูรณาการร่วมกับ
ต ารวจผู้น าท้องถิ่น ตั้งด่าน
อ านวยความสะดวกให้
ประชาชน 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ
การเกิดอัคคีภัยและสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง และผู้อ่ืนได้
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย -
เพ่ือให้ประชาชนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม สามารถป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย หรือให้เกิดน้อย
ทีสุ่ดเท่าที่จะท าได้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย เช่น ค่าป้าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 
ฯลฯ 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

ฝึกอบรมอาชีพเสริม
ให้กับผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพประกอบ
อาชีพให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

จัดหาวิทยากรและอุปกรณ์ใน
การฝึกอาชีพ ฯลฯ 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
สตรี 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ให้กับสตรีในต าบลห้วยทับ
มอญ 
 
 

จัดหาวิทยากรและอุปกรณ์ใน
การฝึกอาชีพ ฯลฯ 



20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

การด าเนินงานตาม
ภารกิจ OSCC ศูนย์
ช่วยเหลือสังคม 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ การใช้แรงงาน
เด็กการตั้งไม่พร้อม การ
กระท ารุนแรงต่อเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

จัดกิจกรรมรณรงค์และให้
ความรู้ความเข้าใจ ฯลฯ 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

ส่งเสริมสานสายใยใน
ครอบครัว 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
เรียนรู้ให้กับเด็กและ
ครอบครัวท ากิจกรรมร่วมกัน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
สันทนาการ ฯลฯ 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือด ออกใน
ต าบลห้วยทับมอญ 

250,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย์ 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่
ต าบลห้วยทับมอญ 

ฉีดพ่นยุ่งลายในหมู่บ้านและจัด
กิจกรรมให้ความรู้ 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในต าบล
ห้วยทับมอญ 

150,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย์ 

เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในต าบล 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

ป้องกันและควบคุม
โรคระบาดและไม่
ระบาด 

50,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย์ 

เพ่ือป้องกันการเผยแพร่
ระบาดของโรคระบาดและไม่
ระบาด 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ และวิธี
ป้องกันโรคระบาดและไม่ระบาด 
ฯลฯ 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

ฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือฝึกอบรมทบทวนจิตอาสา
ภัยพิบัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาชะเมา 

จิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน 50 
คน 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

จัดอบรมให้ความรู้ผู้
ประกอบกิจการ และผู้
สัมผัสอาหาร 

30,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กองการแพทย์ 

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อาหารและกฎหมายที่

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้
ประกอบกิจการ และผู้สัมผัส
อาหาร และการเฝ้าระวัง/
ตรวจสอบคุณภาพความ



เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
ด้านอาหาร 2.เพ่ือลดความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคที่มีอาหารและน้ าเป็นสื่อ
ให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย 

ปลอดภัยของอาหารและสถานที่
จ าหน่ายอาหาร 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
รายได้ของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านตาม
แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

28. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหาร 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศของท้องถิ่น 

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้และน า
ความรู้ประสบการณ์ ทักษะที่
ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้นภายใต้การมีคุณธรรม
จริยธรรม 

จัดอบรมให้ความรู้พนักงาน
ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา ฯลฯ 

29. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหาร 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศของท้องถิ่น 

ฝึกอบรมการจัดซื้อ/จัด
จ้าง การตรวจรับพัสดุ 
และการเบิกจ่าย
งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา 

25,000.00 ส านัก/กองคลัง 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ
พัสดุ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาชะเมา 

เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ จัด
อบรมให้ความรู้ในข้อกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ฯลฯ 

30. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหาร 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศของท้องถิ่น 

จัดท าและปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาชะเมา 

200,000.00 ส านัก/กองคลัง 

เพ่ือให้แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ชะเมาเป็นปัจจุบันและ
ทันสมัยสามารถน าไปไปใช้ใน

ส ารวจ รวบรวมข้อมูลจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 



การจัดเก็บภาษีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

31. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหาร 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศของท้องถิ่น 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล เขาชะเมา 

30,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพ่ือรณรงค์เชิญชวนให้ผู้อยู่ใน
ข่ายต้องช าระภาษี มาช าระ
ภาษีภายในเวลาที่ก าหนด 

รณรงค์เชิญชวน/ ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

32. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหาร 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศของท้องถิ่น 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การประชาคม 
หมู่บ้าน/ต าบล 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
และประชาคมต าบล ในการ
น ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ฯลฯ 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.เขาชะเมา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 6 โครงการ จ านวนเงิน 
5,981,749.29 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 6 โครงการ จ านวนเงิน 5,981,749.29 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 5,748,265 2 5,748,265 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 193,230.24 2 193,230.24 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 1 16,163 1 16,163 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น 1 24,091.05 1 24,091.05 

รวม 6 5,981,749.29 6 5,981,749.29 



     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เขาชะเมา ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนสายซอย 1 
หมู่ที่ 2 

3,002,000 2,995,000 2,995,000 7,000 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงถนนสายซอย 1 
หมู่ที่ 5 

2,898,000 2,753,265 2,753,265 144,735 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา 
การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
ต าบลห้วยทับมอญ 

250,000.00 29,262.24 29,262.24 220,737.76 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา 
การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

559,000.00 163,968.00 163,968.00 395,032.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

30,000.00 16,163.00 16,163.00 13,837.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศของท้องถิ่น 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาชะ
เมา 

30,000.00 24,091.05 24,091.05 5,908.95 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 รอบ 6 เดือน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา  อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 77 225,717,000.00 8 5,960,000.00 2 5,748,265 2 5,748,265 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

24 2,980,000.00 7 1,384,000.00 2 193,230.24 2 193,230.24 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

20 2,000,000.00 11 940,000.00 1 16,163.00 1 16,163.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 8 880,000.00 1 50,000.00 - - - - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

4 130,000.00 - - - - - - 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร  
และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น 

13 1,350,000.00 5 305,000.00 1 24,091.05 1 24,091.05 

รวม 146 233,057,000.00 32 8,639,000.00 6 5,981,749.29 6 5,981,749.29 
 

  
                ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงาน ของ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
                 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม พ.ศ. 2565 

 



  

 
 


