
                                                              องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ

1  โครงการปรับปรุงปวเจราจรถนนโดยเวริมวัสดุที่ผสมแอลฟลทติก เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยเสริมวสัดุที่ผสมแอลฟลท 200,000 หมูที่ 1 กองชาง 0

คอนกรีต สายกลางหมูบานเกาะมะนาว หมูที่ 1 ติกคอนกรีต สายกลางหมูบาน เกาะมะนาว ม.1กวาง 5.00 เมตร  (โอนลด)

ยาว 169.60 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ดําเนินการ 848.00 ตร.ม. 200,00

 ตีเสนจราจรติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ(ปายช่ัวคราวขณะดําเนินการและปาย  

มาตรฐานดําเนินการแลวเสร็จ) ประเภทละ 1 ปายสถานที่ดําเนินงานสายกลางหมูบาน

บานเกาะมะนาว หมู 1 พิกัด เริ่มตนละกิจูด 15.45308 น. ลองกิจูด101.64462 ต.อ.   

(ขอบัญญัติหนา 143/145)

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาคุมโกรกผักหวาน เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาคุมโกรก 200,000 หมูที่ 2 กองชาง 0

บานปารวก หมูที่ 2 ผักหวาน บานปารวก ม.2  กวาง 5.00 เมตร  ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (โอนลด)

 พื้นที่ คสล ไมนอยกวา 365.00 ตร.ม.  ปริมาณ คสล.54.75 ลบ.ม.ลงลูกรังอยางดี 200,00

ไหลทาง ขางละ 0.50 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตร 11.10 เมตร ติดตั้งปาย

โครงการ (ปายช่ัวคราว ขณะดําเนินการและปายมาตรฐานดําเนินการแลวเสร็จ) ประ

เภทละ 1 ปาย สถานที่ดําเนานงาน สายทางคุมโกรกผักหวาน บานปารวก ม.2 พิกัดเริม  

ตนละกิจูด 15.48479 น. ลองกิจูด 101.59628 ต.อ. ฯ(ขอบัญญัติหนา141/145)

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบานบาน เพื่อเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบานจอมแกว  กวาง 5.00 เมตร  200,000 หมูที่ 3 กองชาง 0

 จอมแกวหมูที่ 3 ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  (โอนลด)

365.00 ตร.ม. ปริมาตร คสล. 54.75 ลบ.ม. ลงลูกรังประเภทอยางดี 200,00

ไหลทางทั้งสองขางกวางขางละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ปริมาตร 11.10 ลบ.ม. ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 

(ปายช่ัวคราวขณะดําเนินการ และปายโลหะดําเนินการแลวเสร็จ)   

ละกิจูด 15.46029น. ลองกิจูด 101.64182 ต.อ. ฯ(ขอบัญญัติหนา142/145)  

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอลฟลทรติก เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงผวิจราจรถนนสายรอบหมูบานโนนแปะ  กวาง 4 เมตร  200,000 หมูที่ 3 กองชาง 0

คอนกรีตสายรอบในหมูบานโนนแปะ ม.4 ยาว 212.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 848.00 ตร.ม. (โอนลด)

390.00 ตร.ม. ปริมาตร คสล. 58.50 ลบ.ม. . ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  200,00  

(ปายช่ัวคราวขณะดําเนินการ และปายโลหะดําเนินการแลวเสร็จ)  

ละกิจูด 15.45308 น. ลองกิจูด 101.6462 ต.อ. (ขอบัญญัติหนา 145/145)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     แบบ ผด. 02

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

รอบ ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน )

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



                         

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. กย เบิกจาย จาย คงเหลือ

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนอย-โปรงพัฒนา เพื่อเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน คสล.สายคลองนอย - โปรงพัฒนา บานนายอู 200,000    หมูที่ 4 กองชาง

บานหนองนายอู หมู 5 หมู 5  กวาง 4 .00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (โอนลด) 0

พื้นที่ คสล ไมนอยกวา 364.00 ตร.ม. ปริมาตร คสล 54.60 ลบ.ม ลงลูกรังอยางดี   200,00  

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ (ปายช่ัวคราวขณะดําเนินการ และปายโลหะดําเนินการแลว

เสร็จ)  ละกิจูด 15.452264 น. ลองกิจูด 101.64476 ต.อ.(ขอบัญญัติหนา140/145)

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกรกหินปูน  เพื่อเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน คสล.สายโกรกหินปูน  -คลองนอย หมู 6 200,000    หมูที่ 5 กองชาง

 คลองนอย มูที่ 6   กวาง 4 .00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (โอนลด) 0

พื้นที่ คสล ไมนอยกวา 364.00 ตร.ม. ปริมาตร คสล 54.60 ลบ.ม ลงลูกรังอยางดี   200,00

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ (ปายช่ัวคราวขณะดําเนินการ และปายโลหะดําเนินการแลว

เสร็จ)  ละกิจูด 15.50665 น. ลองกิจูด 101.61825 ต.อ.(ขอบัญญัติหนา139/145

7 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางโซลาเซลล ถนนสาย เกาะแกว เพื่อเปนคาใชจายโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวาง โซลาเซลล ขนาด 200 วตัต ติดต้ัง 200,000    หมูที่ 6 กองชาง 200,000 0

ศรีสุข - ปารวก หมู 7 เสารไฟฟาส่ีเหล่ียม ขนาด 4 นิ้ว สูง 6.00 เมตร พรอมฐานคอนกรีต จํานวน 8 แทง 

กิ่งโคม จํานวน 8 ชุด ชุดโคมโซลาเซลล LED ขนาด 200 วตัต จํานวน 8 ชุด ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ (ปายช่ัวคราวขณะดําเนินการและปายมาตรฐานดําเนิน

การแลวเสร็จ)  ประเภทละ 1 ปาย (ขอบัญญัติหนา145/145)

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอลฟลทรติก เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงผวิจราจรถนนสายรอบหมูบานเกาะไทรงาม กวาง 4 ม.  200,000    หมูที่ 7 กองชาง 0

คอนกรีตสายรอบหมูบานเกาะไทรงาม  ม.8 ยาว 53.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ดําเนินการ 265.00 ตร.ม. ชวงที่ 2 กวาง (โอนลด)

5.00 ม. ยาว 116.60 เมตร  หนา 0.03 เมตร พื้นที่ดําเนินการ  583.00 ตร.ม  200,00

ตีเสนจราจร รรวมพื้นที่ดําเนินการ 848.00 ตร.ม. ติดตั้งปายสัมพันธ โครงการ

(ปายช่ัวคราวขณะดําเนินการและปายมาตรฐานดําเนินการแลวเสร็จ) ประละ 1 ปาย 

ชวงที่ 1 สถานที่ดําเนินงานสายรอบหมูบานเกาะไทรงาม ม.8 พิกัด เริ่มตนละกิจูด

15.49512 น.          ลองกิจูด 101.60112 ต.อ. ส้ินสุด ละกิจูด 15.49499 น. 

ลองกิจูด 101.60075 ต.อ.  ชวงที่ 2 พิกัดเริ่มตน 15.49565 น.ลองกิจูด 101.60

274 ต.อ.  ส้ินสุดลองกิจูด 15.49478 น. ลองกิจูด 10160333 ต.อ.

 (ขอบัญญัติหนา144/145 )

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

รอบ ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน )

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2565

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2564



                          

 

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ที่ (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ
1 โครงการทองุถิ่นปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการทองถิ่นปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ทองถิ่น 40,000 อบต.เกาะมะนาว สํานักปลัด

ทองถิ่น สรางปา รักษน้ํา  สรางปารักษน้ํา โดยเปนคาใชจายเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาปาย (โอนลด) 5,710

คาพิมพเอกสาร คาวัสดุอุปกรณและคาบริการอ่ืน ๆ  34,290.00  

(ขอบัญญัติหนา25/145 )

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน เพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเน่ือง 20,000 อบต.เกาะมะนาว สํานักปลัด 20,000 0

เน่ืองมาจากพระราชดําริ มาจากพระราชดําริ เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาปาย คาพิมพ

เอกสาร คาวัสดุอุปกรและคาจางบริหาอื่น ๆ (ขอบัญญัติหนา 27/145 )

แบบ ผด. 02

                                                          รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

                                                                      รอบ ตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน )

พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรท่ี 2 บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

1.2 แผนงานการเกษตร

พ.ศ. 2564

                         องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบาํเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



                         

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนวยงานรับ พ.ศ. 2565 ยังไม เบิก งบประมาณ

ที่ (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ
1 คาอาหารเสริม (นม ) เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม ( นม  สําหรับโรงเรียน สังกัด 437,600 อบต.เกาะมะนาว กองศึกษา

สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ในเขตองคการบริ

หารสวนตําเกาะมะนาว จํานวน 2 แหง จํานวน 244 คน อัตรา

คนละ7.37 บาท จํานวน 260 วัน  (ขอบัญญัติหนา 88/145)

2 อุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนเพ่ือจยเปนเงนิอุดหนุนตามโครงการ 956,000 อบต.เกาะมะนาว กองศึกษา

อาหารกลางวันให แก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ โอนเพ่ิม 906,150 97,650

การศึกษาขันพ้ืนฐาน (สพฐ) จํานวน 2 แหง จํานวนนักเรียน รวม 47,800

 239 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วันแยกเปน

โรงเรียนเกาะมะนาว จํานวน 156 คน จอมแกววิทยา จํานวน  

83 คน (ขอบัญญัติหนา 90 /145 )  

                                                    องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ ผด. 02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564



                         

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

3.2 แผนงานการศึกษา  
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ที่ (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ
1 โครงการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือพัฒนาครู 5,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 5,000 0

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 

และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  (ขอบัญญัติหนา 85/145) 

2 โครงการเด็กไทยฟนดี เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเด็กไทยฟนดีในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาศรี 5,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 5,000 0

สุขอุดมศักดิ์ เพ่ือกระตุนใหเด็กรูสึกรักการแปรงฟนและสามารถแปรงฟนอยาง

ถูกวิธี และปองกันฟนนํ้านมฟุหรือชวยลดฟนทีผุไมใหลุกลามแกเด็กและไดรับ

การดูแลดานสุขภาพชองปาก (ขอบัญญัติ หนา 83 / 145 ) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                                                                 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

                                     แบบ ผด. 02

                                                                      รอบ ตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน )
                     องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



                         

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพฒันาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแขง็ของชุมชน  

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. เบิกจาย จาย คงเหลือ

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คาเพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขับเคล่ือนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  50,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสาธารณสุข 50,000 0
รวมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย หรือขยะเปยกครัวเรือน ฯลฯ
(ขอบัญญัติหนา 96/145)

2 โครงการฝกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการฝกอบรม อปพร. และฝกทบทวนอาสาสมัคร 160,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด   (โอนลด) 0

ปองกันภายฝายพลเรือน ปองกันภัยฝายพลเรือน เพ่ือขยายเครือขาย อปพร.ใหครบรอยละ 2  160,000

ของจํานวนประชากรในตําบล  (ขอบัญญัติหนา 58/145)

3 โครงการเสริมสรางความรูความปลอดภัย เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความรูความปลอดภัยในการปองกัน 70,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด   (โอนลด) 3,000

ในการปองกันการจมน้ําแกนักเรียนใน การจมน้ําแกนักเรียนในสถานศึกษา (ขอบัญญัติหนา 59 /145) 76,000

ในสถานศึกษา

4 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของ เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ กลุมแมบาน 200,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสวสัดิการฯ   (โอนลด) 4,000

กลุมอาชีพ กลุมแมบาน ตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ  กลุมแมบาน ตางจังหวัด 196,000

(ขอบัญญัติหนา 116/145)

5 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมที่อยูอาศัยให เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุง/ซอมแซม 30,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสวสัดิการฯ 29,970 29

ผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการและการผูดอย ท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชน ผูยากไร ผูสูงอาย ุผูพิการ และผูดอยโอกาส

โอกาส หรือผูที่มีฐานะยากจน สมควรไดรับการชวยเหลืออยูในเขตรับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว (ขอบัญญัติหนา 116/145)

6 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมชุดฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เชน คาชุดฝก 20,000 ตําบลบเกาะมะนาว  สํานักปลัด 20,000 0

พิบัติ  อบรม คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวสัดุอุปกร

ท่ีจําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ (ขอบัญญัติ หนา 57 /145 ) 

7 โครงการฝกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการฝกอบรม อปพร. และฝกทบทวนอาสาสมัคร 200,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด   (โอนลด)

ปองกันภายฝายพลเรือน ปองกันภัยฝายพลเรือน เพ่ือขยายเครือขาย อปพร.ใหครบรอยละ 2  200,000 0

ของจํานวนประชากรในตําบล  (ขอบัญญัติ หนา 58/145) 

8 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก เพื่อจายเปนคาใชโครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตร ีและบุคคลในครอบครัว 2,500 ตําบลเกาะมะนาว กองสวสัดิการฯ 2,500 0

สตรีและบุคคลในครอบครัว (ขอบัญญัติหนา 116/145)

9 โครงการรณณรงคปองกันและแกไขปญ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 5,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 5,000 0

หายาเสพติด ในตําบลเกาะมะนาว เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ใหหางไกลยาเสพติด  (ขอบัญญัติหนา 134/145)

10 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ตามโครงการสนับสนุนสรางหลักประกัน 4,651,000 อบต.เกาะมะนาว กองสวัสดิการ  

รายได ใหแกผูสงูอายุในเขตตําบลเกาะมะนาว 589 คน (ขอบัญญัติหนา2/145) สังคม 4,180,800 470,400

11 เบี้ยยังชีพผูคนพิการ เพื่อจายเปนเบี้ยยงัชีพคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการทาง 1,440,000 อบต.เกาะมะนาว กองสวัสดิการ

สังคมใหแกผูพิการหรือผูทุพลภาพ ในเขตตําบลเกาะมะนาว จํานวน 150 คน สังคม 1,255,500 184,500

(ขอบัญญัติหนา 3/145 ) 

12 เบี้ยผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคายังชีพผูปวยเอดสตําบลเกาะมะนาว จํานว 12 คน 72,000 อบต.เกาะมะนาว กองสวัสดิการ 35,500 36,500

(ขอบัญญัติหนา 4/145) สังคม

พ.ศ. 2565

                                                                 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

                                                                      รอบ ตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม  พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน )

               องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภมิู

4.1 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

พ.ศ. 2564



                         

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพฒันาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแขง็ของชุมชน  

4.4 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ที่ (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ

11 เบี้ยยังชีพผูคนพิการ เพื่อจายเปนเบี้ยยงัชีพคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการทาง 1,440,000 อบต.เกาะมะนาว กองสวัสดิการ

สังคมใหแกผูพิการหรือผูทุพลภาพ ในเขตตําบลเกาะมะนาว จํานวน 150 คน สังคม

(ขอบัญญัติหนา 3/145 ) 

12 เบี้ยผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคายังชีพผูปวยเอดสตําบลเกาะมะนาว จํานว 12 คน 72,000 อบต.เกาะมะนาว กองสวัสดิการ

(ขอบัญญัติหนา 4/145) สังคม

                                            องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ. 2564

                                                                   รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

                                                                          รอบ ตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565  (รอบ 6 เดือน )

พ.ศ. 2563



                         

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพฒันาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแขง็ของชุมชน   

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ที่ (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ
1 โครงการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม เพ่ือจยเปนคาใชจายโครงการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคตดิตอในศูนยพัฒนา 5,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 5,000

โรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดปา เด็กเล็กวัดปาศรีสุขออุดมศักดิ์สังกัด อบต.เกาะมะนาวเพ่ือจัดอบรม ครูผูดูแลเด็ก ผูปก

ศรีสุขอุดมสํกดิ์ สังกัด อบต.เกาะมะนาว ครอง รูเรื่องโรคตติดตอที่สําคัญ เชน อุจจาระรวง ไขหวัดใหญ มือ เทา ปาก การเฝา

ระวังโรค การปองกันการควบคุมโรค (ขอบัญญัติหนา 86/145 ) 

2 โครงการควบคุมปองกันการแพร เพ่ือจายเปนคาใชจายในการการดําเนินโครงการควบคุมปองกันการแพร 250,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 120,000 130,000

ระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ระบาทโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ขอบัญญัติหนา 89/145) 

2019

3 โครงการรณรงคตอตานโรคเอดส เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคปองกันโรคเอดส  2,500 ตําบลเกาะมะนาว กองสาธารณสุข 2,500

เพ่ือใหความรูความเขาใจเรื่องโรคเอดสและเพศศึกษาแกเด็ก นักเรียน

และเยาวชนและผูสนใจ   (ขอบัญญัติหนา97/145)

4 โครงการรณรงคปองกันโรคและอบรมให เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูหรือจัดกิจกรรม 30,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสาธารณสุข 30000

ความเขาใจโรคติดตอ รณรงคเพ่ือสรางการรับรู สรางความเขาใจใหปองกันตนเองและบุคคลในครัวเรือน

จากโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคไขหวัด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ 

(ขอบัญญัติหนา94/145)

5 อุดหนุนโครงการพระราชดําริดาน เพ่ือจายเปนเงนิอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุน 160,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสาธารณสุข 160,000

ดานสาธารณสุข ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริสาธารณสุข 8 หมูบานๆ ละ 20,000 บาท 

ในกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพ้ืนที่

(ขอบัญญัติหนา104/145)

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบาํเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

                                                                                    รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

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

พ.ศ. 2563

4.4 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ. 2564



 

 

แบบ ผด. 02



 



แบบ ผด. 02



                         

 

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ที่ (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ
1 โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  200,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 238,110 11,890

เกาะมะนาวเกมส “เกาะมะนาวเกมส” ครั้งท่ี 20 โอนเพ่ิม   

(ขอบัญญัติหนา 135/145) 50,000

2 คาใชจายในพิธีศาสนา ประเพณีและวัฒน เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานในวนัสําคัญทางศาสนา ประเพณ ี 40,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 40,000 0

ธรรม  และวันเทศกาลตางๆ ตามประเพณีเชน วนัเขาพรรษ อ.บําเหน็จณรงค

(ขอบัญญัติหนา 137/145) 

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมอนุรักษประเพณี เพ่ือจายเปนคาจัดงานสืบสานวฒันธรรมไทย และอนุรักษประเพณีของไทย  150,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 60,440

ไทย (ขอบัญญัติหนา18/145 ) 0

89,560(โอนลด)

 

พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตปรกะเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

5.1 แผนงานสรางศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ. 2565

                                                                 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

                                                                      รอบ ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน )

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



                         

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน  

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ที่ (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ
1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 200,000 อบต.เกาะมะนาว สํานักปลัด    โอนลด 0

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของทองถิ่นและพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น และตางจังหวัด 200,000

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางพนักงานจาง ผูนําทอง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว ฯลฯ(ขอบัญญัติหนา25/145)

2 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร  10,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 10,000 0

พนักงานสวนตําบล ส.อบต.  พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหาร พื้นที่ขางเคียง

สวนตําบลเกาะมะนาว (ขอบัญญัติหนา 26/145) 

3
โครงการองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ อบต.เกาะมะนาวบริการเคลื่อนที่พบประชาชน 

40,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด
40,000 0

เคลื่อนที่พบประชาชน โดยออกหนวยบริการรวมกับหนวยงานราชการตาง ๆ ในการบริการประชาชน

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว (ขอบัญญัติหนา26

/145)  
4 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชา 20,000     ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 20,000 0

ประชาชน  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชนขององคกรปกสวนทองถิ่น อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความ

ปงบประมาณพ.ศ.2565   ความตองการของประชาชน การประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

(ขอบัญญัติหนา 39/145 ) 

5 โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น อบต. 20,000     ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 2,700 17,300      

องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน

การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนการพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขาย

องคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ (ขอบัญญัติ หนา 42 /

145 )

6 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ของ 20,000 เกาะมะนาว กองศึกษา (โอนลด) 7,570

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใหเด็กไดเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยนระหวางกลุม 12,430

เพ่ือน ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และระวางวิทยากรประจําแหลงการเรยีนรู

(ขอบัญญัติหนา 84/145) 

พ.ศ. 2565

                                                                 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

                                                                      รอบ ตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน )

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบาํเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

 

พ.ศ. 2564



                         

ลําดับ ครุภัณฑรายละเอียดของครุภัณฑงบประมาณ สถานที่ หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ที่ (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับปรมวลผล 

โนตบุค

สําหรับ 22,000 อบต.เกาะมะนาว สํานักงานปลัด 22,000 0

2 ครุภัณฑเคร่ืองพิมพหรืออิเล็กทรอนิกสเคร่ืองพิมพเลเซอหรือ 2,600 อบต.เกาะมะนาว สํานักงานปลัด 2,600 0

3 ครุภัณฑกลองวงจรปด กลองวงจรปด 30,000 อบต.เกาะมะนาว สํานักงานปลัด 30,000 0

 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

รอบ ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน )

                            องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



                         

ลําดับ ครุภัณฑรายละเอียดของครุภัณฑงบประมาณ สถานที่ หนวยงานรับ พ.ศ. 2565 ยังไม เบิก งบประมาณ

ที่ (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ

1 กลองวงจรปด CCTV   

 กลอง 

CCTV  

ชนิด

เครือขาย

แบบ

มุมมอง

คงท่ี

สําหรับ

ติดตั้ง 30,000 อบต.เกาะมะนาว  สํานักปลัด

23,900 6,100

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

พ.ศ. 2564

รอบ ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน )

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

2. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน





งบประมาณ

 



งบประมาณ



                         

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  

  

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ที่ (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ

1
คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 

คอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง   

    (ขอบัญญัติหนา 73/145)
24,000 อบต.เกาะมะนาว กองการศึกษา 24,000

0

2 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ  7,500 อบต.เกาะมะนาว กองการศึกษา 7,500 0

จํานวน  1 เครื่อง (ขอบัญญัติหนา 74/145)

                                   รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

                                          รอบ ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน  พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน )

                                    องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



 



                                                               องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ลําดับ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ยังไม เบิก งบประมาณ

ที่ (บาท) ดําเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ก.ย. เบิกจาย จาย คงเหลือ

1
คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 

คอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

       (ขอบัญญัติหนา 112/136)
16,500 อบต.เกาะมะนาว กองสวสัดิการ 16,500 0

2 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  7,500 อบต.เกาะมะนาว กองสวสัดิการ 7,500 0

จํานวน  1 เครื่อง (ขอบัญญัติหนา 112/136)

ขอเสนอแนะ

รายงานปญหาอุปสรรคและขอขัดของ

ในการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2565  ไมมีอุปสรรคขอขัดของ

เห็นควรเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบกฏหมายท่ีกําหนด

                                   รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565 

                                          รอบ ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง กันยายน  พ.ศ.2565  (รอบ 12 เดือน )

แผนงานสังคมสงเคระห
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



 

 


