รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565
รอบ ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน )
องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ
สถานที่
หนวยงานรับ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ยังไม
ที่
(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
1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คาเพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
50,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสาธารณสุข
รวมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย หรือขยะเปยกครัวเรือน ฯลฯ
(ขอบัญญัติหนา 96/145)
2 โครงการฝกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการฝกอบรม อปพร. และฝกทบทวนอาสาสมัคร
160,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด
ปองกันภายฝายพลเรือน
ปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อขยายเครือขาย อปพร.ใหครบรอยละ 2
ของจํานวนประชากรในตําบล (ขอบัญญัติหนา 58/145)
3 โครงการเสริมสรางความรูความปลอดภัย เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความรูความปลอดภัยในการปองกัน
70,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด
ในการปองกันการจมน้ําแกนักเรียนใน
การจมน้ําแกนักเรียนในสถานศึกษา (ขอบัญญัติหนา 59 /145)
ในสถานศึกษา
4 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของ เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ กลุมแมบาน
200,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสวัสดิการฯ
กลุมอาชีพ กลุมแมบาน
ตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ กลุมแมบาน
ตางจังหวัด
(ขอบัญญัติหนา 116/145)
5 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมที่อยูอาศัยให เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุง/ซอมแซม
30,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสวัสดิการฯ
ผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการและการผูดอย ที่อยูอาศัยใหกับประชาชน ผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
โอกาส
หรือผูที่มีฐานะยากจน สมควรไดรับการชวยเหลืออยูในเขตรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว (ขอบัญญัติหนา 116/145)
6 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมชุดฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เชน คาชุดฝก
20,000 ตําบลบเกาะมะนาว สํานักปลัด
พิบัติ
อบรม คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกร
ที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ (ขอบัญญัติ หนา 57 /145 )
7 โครงการฝกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการฝกอบรม อปพร. และฝกทบทวนอาสาสมัคร
200,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด
ปองกันภายฝายพลเรือน
ปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อขยายเครือขาย อปพร.ใหครบรอยละ 2
ของจํานวนประชากรในตําบล (ขอบัญญัติ หนา 58/145)
8 โครงการเสริมสรางความรูความปลอดภัย เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความรูความปลอดภัยในการปองกัน
70,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด
ในการปองกันการจมน้ําแกนักเรียนใน
การจมน้ําแกนักเรียนในสถานศึกษา (ขอบัญญัติ หนา 59/145)
ในสถานศึกษา
9 โครงการรณรงคยุตคิ วามรุนแรงตอเด็ก เพื่อจายเปนคาใชโครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
2,500 ตําบลเกาะมะนาว กองสวัสดิการฯ
สตรีและบุคคลในครอบครัว
(ขอบัญญัติหนา 116/145)
10 โครงการรณณรงคปองกันและแกไขปญ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
5,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด
หายาเสพติด
ในตําบลเกาะมะนาว เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
ใหหางไกลยาเสพติด (ขอบัญญัติหนา 134/145)
11 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามโครงการสนับสนุนสรางหลักประกัน
4,651,000 อบต.เกาะมะนาว กองสวัสดิการ
รายได ใหแกผูสูงอายุในเขตตําบลเกาะมะนาว 589 คน (ขอบัญญัติหนา2/145)
สังคม

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565

เบิก
จาย

งบประมาณ
คงเหลือ
50,000
160,000

70,000

200,000

30,000

20,000

200,000

70,000

2,500
5,000

2079800

2,571,200

รอบ ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน )
องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ที่
11 เบี้ยยังชีพผูคนพิการ

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการทาง

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงานรับ

(บาท)

ดําเนินการ

ผิดชอบหลัก

อบต.เกาะมะนาว

กองสวัสดิการ

1,440,000

สังคมใหแกผูพิการหรือผูทุพลภาพ ในเขตตําบลเกาะมะนาว จํานวน 150 คน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ยังไม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย

เบิก
งบประมาณ
จาย
คงเหลือ
625600 814400

สังคม

(ขอบัญญัติหนา 3/145 )
12 เบี้ยผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนคายังชีพผูปวยเอดสตําบลเกาะมะนาว จํานว 12 คน

72,000

อบต.เกาะมะนาว

(ขอบัญญัติหนา 4/145)

กองสวัสดิการ
สังคม

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป งบประมาณประจําป พ.ศ.2565

21500

50500

รอบ ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน )
องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
4.4 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

โครงการ

ที่
1 โครงการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม
โรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดปา
ศรีสุขอุดมสํกดิ์ สังกัด อบต.เกาะมะนาว

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจยเปนคาใชจายโครงการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอในศูนยพัฒนา

งบประมาณ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ยังไม

เบิก
จาย

งบประมาณ
คงเหลือ

สถานที่

หนวยงานรับ

(บาท)
5,000

ดําเนินการ
ตําบลเกาะมะนาว

ผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

250,000

ตําบลเกาะมะนาว

สํานักปลัด

2,500

ตําบลเกาะมะนาว

กองสาธารณสุข

2,500

30,000

ตําบลเกาะมะนาว

กองสาธารณสุข

30000

160,000

ตําบลเกาะมะนาว

กองสาธารณสุข

160,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เบิกจาย

5,000

เด็กเล็กวัดปาศรีสุขออุดมศักดิ์สังกัด อบต.เกาะมะนาวเพื่อจัดอบรม ครูผูดูแลเด็ก ผูปก
ครอง รูเรื่องโรคตติดตอที่สําคัญ เชน อุจจาระรวง ไขหวัดใหญ มือ เทา ปาก การเฝา
ระวังโรค การปองกันการควบคุมโรค (ขอบัญญัติหนา 86/145 )

2 โครงการควบคุมปองกันการแพร
ระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการการดําเนินโครงการควบคุมปองกันการแพร

120,000

130,000

ระบาทโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ขอบัญญัติหนา 89/145)

2019

3 โครงการรณรงคตอตานโรคเอดส

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคปองกันโรคเอดส
เพื่อใหความรูความเขาใจเรื่องโรคเอดสและเพศศึกษาแกเด็ก นักเรียน
และเยาวชนและผูสนใจ (ขอบัญญัติหนา97/145)

4 โครงการรณรงคปองกันโรคและอบรมให
ความเขาใจโรคติดตอ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูหรือจัดกิจกรรม
รณรงคเพื่อสรางการรับรู สรางความเขาใจใหปองกันตนเองและบุคคลในครัวเรือน
จากโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคไขหวัด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ
(ขอบัญญัติหนา94/145)

5 อุดหนุนโครงการพระราชดําริดาน
ดานสาธารณสุข

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุน
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริสาธารณสุข 8 หมูบานๆ ละ 20,000 บาท
ในกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่
(ขอบัญญัติหนา104/145)

แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02

