
                         แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาประปา เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 95.00 เมตร  200,000 หมูที่ 1 กองชาง 1,000

หมูบานเกาะมะนาว บานเกาะมะนาว หมูที่ 1 หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 380.00 ตร.ม.

ปริมาตร คสล. 57.00 ลบ.ม. ลงลูกรังประเภทอยางดีไหลทางทั้งสองขาง

กวางขางละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตร 15.50 ลบ.ม. 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ (ปายชั่วคราวขณะดําเนินการ และปายโลหะ

ดําเนินการแลวเสร็จ) ละกิจูด 15.49958 น. ลองกิจูด 101.60447 ต.อ.

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาคุมโกรกผักหวาน เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 76.00 เมตร  200,000 หมูที่ 2 กองชาง 1,000

บานปารวก หมูที่ 2 หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 380.00 ตร.ม. 

ปริมาตร คสล. 57.00 ลบ.ม. ลงลูกรังประเภทอยางดีไหลทางทั้งสองขางกวาง

ขางละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตร 11.50 ลบ.ม.  

ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ (ปายชั่วคราวขณะดําเนินการ และปายโลหะ

ดําเนินการแลวเสร็จ) ละกิจูด 15.48478 น. ลองกิจูด 101.5962 ต.อ.

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจอมแกวสามัคคี เพ่ือเปนคาใชจายในการจางเหมากอสรางถนน คสล. กวาง 3 เมตร  200,000 หมูที่ 3 กองชาง 199,000 1,000

บานจอมแกว หมูที่ 3 ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 

390.00 ตร.ม. ปริมาตร คสล. 58.50 ลบ.ม. ลงลูกรังประเภทอยางดี

ไหลทางทั้งสองขางกวางขางละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ปริมาตร 19.50 ลบ.ม. ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 

(ปายชั่วคราวขณะดําเนินการ และปายโลหะดําเนินการแลวเสร็จ) 

ละกิจูด 15.46276 น. ลองกิจูด 101.64209 ต.อ.

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจอมแกว-หนองนายอู เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางกอสรางถนน คสล. กวาง 5 เมตร  500,000 หมูที่ 3 กองชาง 499,000 1,000

บานจอมแกว หมูที่ 3 ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไมนอยกวา 950.00 ตร.ม. ปริมาตร คสล. 142.50 ลบ.ม. 

ลงลูกรังประเภทอยางดีไหลทางทั้งสองขางกวางขางละ 0.50 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตร 29.00 ลบ.ม. ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ (ปายชั่วคราวขณะดําเนินการ และปายโลหะดําเนินการแลวเสร็จ) 

ละกิจูด 15.46456 น. ลองกิจูด 101.63265 ต.อ.

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
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แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



                                            องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

5 ปรับปรงุผิวจราจรโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟลทติกคอนกรตี เพ่ือจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรตีโดยเสรมิวัสดุที่ผสมแอสฟลทติก 200,000   หมูที่ 4 กองชาง 199,000 1,000

สายภายในหมูบานโนนแปะ หมูที่ 4 กวาง 5 .00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

พื้นที่ดําเนินการ 875.00 ตร.ม. ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 

(ปายชั่วคราวขณะดําเนินการ และปายโลหะดําเนินการแลวเสร็จ) 

ละกิจูด 15.452264 น. ลองกิจูด 101.64476 ต.อ.

6 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยเสริมวัสดทุี่ผสมแอสฟลทติกคอนกรีต เพ่ือจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรตีโดยเสรมิวัสดุที่ผสม 200,000   หมูที่ 5 กองชาง 199,000 1,000

สายหนองนายอู – คลองนอย หมูที่ 5 แอสฟลทติก กวาง 4 .00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

พื้นที่ดําเนินการ 860.00 ตร.ม. ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ

(ปายชั่วคราวขณะดําเนินการ และปายโลหะดําเนินการแลวเสร็จ)   

ละกิจูด 15.50008 น. ลองกิจูด 101.61721 ต.อ.

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโปรงพัฒนา - โกรกหินปูน เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 76.00 เมตร  200,000   หมูที่ 6 กองชาง 1,000

บานโปรงพัฒนา หมูที่ 6 หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 380.00 ตร.ม. 

ปริมาตร คสล. 57.00 ลบ.ม. ลงลูกรังประเภทอยางดีไหลทางทั้งสองขางกวาง

ขางละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตร 11.50 ลบ.ม. 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ (ปายชั่วคราวขณะดําเนินการ 

และปายโลหะดําเนินการแลวเสร็จ) ละกิจูด 15.50111 น. 

ลองกิจูด 101.61708 ต.อ.

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะแกวศรีสุข - ปารวก เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 76.00 เมตร  200,000   หมูที่ 7 กองชาง 199,000 1,000

บานเกาะแกวศรีสุข หมูที่ 7 หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 380.00 ตร.ม. 

ปริมาตร คสล. 57.00 ลบ.ม. ลงลูกรังประเภทอยางดีไหลทางทั้งสองขาง

กวางขางละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตร 11.50 ลบ.ม.

 ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ (ปายชั่วคราวขณะดําเนินการ 

และปายโลหะดําเนินการแลวเสร็จ) ละกิจูด 15.46426 น.

 ลองกิจูด 101.63336 ต.อ.

พ.ศ. 2563
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แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2564



                         แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

9 วางทอลอดเหลี่ยมสําเร็จรูป สายเกาะไทรงาม - โปรงพัฒนา เพ่ือจายเปนคาจางเหมาดําเนินโครงการดังน้ี 200,000 หมูที่ 8 กองชาง 199,000 1,000

(ทาตาเห) หมูที่ 8 จุดที่ 1 ขุดดินถนนเดิมกวาง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 

ปริมาตร 36.00 ลบ.ม.จุดที่ 2 ขุดดินถนนเดิมกวาง 1.50 เมตร ยาว 4.00 ม 

สูง 3.00 เมตร ปริมาตร 18.00 ลบ.ม.วางทอลอดเหลี่ยมสําเร็จรูป

ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร จํานวน 3 แถวๆ ละ 6 ทอน

รวม 18 ทอน ถมดินกลับปริมาตรรวม 36.00 ลบ.ม. เทรีนหนา 0.10 เมตร

ปริมาตรรวม 3.15 ลบ.ม. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร

ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที ่คสล.56.00 ตร.ม. 

ปริมาตร คสล. 8.40 ลบ.ม. ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ

(ปายชั่วคราวขณะดําเนินการ และปายโลหะดําเนินการแลวเสร็จ)

ละกิจูด 15.0401 น. ลองกิจูด 101.60314 ต.อ.

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 21.20 เมตร  30,000     หมูที่ 2 กองชาง 30,000 0

วัดปาศรีสุขอุดมศักดิ์  อบต.เกาะมะนาว บานปารวก หมูที่ 2 หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 84.80 ตร.ม. 

ปริมาตร คสล. 12.72 ลบ.ม.ปูนซีเมนตปอรตแลนดผสมใชผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ละกิจูด 15.48296 น. ลองกิจูด 101.62158 ต.อ.
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แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2564



                         แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

1.2 แผนงานการศกึษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

1 กอสรางโดมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดปาศรสุีขอุดมศักดิ์ เพ่ือจายเปนคาจางกอสรางโดมดานขางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาศรีสุขอุดมศักดิ ์ 180,000 อบต.เกาะมะนาว กองการศึกษา 180,000

 อบต.เกาะมะนาว อบต.เกาะมะนาว ทั้งสองขาง ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 6.30 เมตร สูง 2.90 เมตร กองชาง

แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2564
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                         แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

1 โครงการชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน  เพ่ือจายเปนคาจางใหแกนักเรียน นักศึกษา ปดภาคเรียนตาม  20,000 อบต.เกาะมะนาว สํานักปลัด 20,000

โครงการชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน 

 -5-

แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



                         แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

3.2 แผนงานการศกึษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

1 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่  20,000 ภายในจังหวัด/ กองการศึกษา 20,000

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตางจังหวัด

2 โครงการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ เพ่ือพัฒนาครู 5,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 5,000

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 

และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

3 โครงจัดหารถรับสงนักเรียน เพ่ือจายเปนคาจางเหมาพาหนะรบั–สง เด็กนักเรียน  204,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 110,752 93,248

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาศรีสุขอุดมศักดิ์ ฯลฯ 

4 โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดหาอาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  294,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 241,480 52,520

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดปาศรีสุขอุดมศักดิ์ จํานวนนักเรียน 60 คน คนละ 20 บาท/คน/จํานวน  245 วัน

5 โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ใหแก โรงเรียนในสังกัด  956,000  ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 887,180 68,820

โรงเรียนบานเกาะมะนาว โรงเรียนจอมแกววิทยา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 2 แหง

จํานวนนักเรยีนรวม 239 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 

แยกเปน โรงเรียนบานเกาะมะนาว จํานวน 156 คน 

โรงเรียนจอมแกววิทยา จํานวน 83  คน

6 โครงการอาหารเสริมนมเด็ก 1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน 573,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 502,551.50 70,448.50

โรงเรียนบานเกาะมะนาว โรงเรียนจอมแกววิทยา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดปาศรีสุขอุดมศักดิ์ เกาะมะนาว จํานวน 2 แหง จํานวน 239 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 

จํานวน 260 วัน เปนเงนิ 458,000 บาท

โรงเรียนบานเกาะมะนาว จํานวน 156 คน

โรงเรียนบานจอมแกววิทยา จํานวน 83 คน

2. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนที่เรียนในศูนยพัฒนาเด็ก

เลก็วัดปาศรีสุขอุดมศักดิ ์ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว จํานวน 1 

แหง จํานวนรวม 60 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงนิ 

115,000 บาท 

 

7 สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดปาศรีสุข 102,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 85,249 16,281

อุดมศักดิ์ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว

 รวม 60 คนอัตรา คนละ 1,700 บาท
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แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ



                                            องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

1 คาใชจายในการสงนักกีฬาของ อบต.เกาะมะนาว เพื่อเปนคาใชจายในการสงนกักีฬาเขารวมกีฬาที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้น 150,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 30,000

เชน กีฬาตานยาเสพติด กีฬาทองถ่ินสัมพันธ อ.บําเหน็จณรงค

2 โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล “เกาะมะนาวเกมส” เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  250,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 249,810 190,000

“เกาะมะนาวเกมส” ครั้งที ่19  

3 คาใชจายในพิธีศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานในวันสําคัญทางศาสนา ประเพณ ีและวันเทศกาลตางๆ 60,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 60,000

อ.บําเหน็จณรงค

4 โครงการสบืสานวัฒนธรรมอนุรักษประเพณีไทย เพื่อจายเปนคาจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย และอนุรักษประเพณีของไทย  180,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 90,000

5 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนวัดโปรงหนองนายอู เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ 30,000 ตําบลเกาะมะนาว กองการศึกษา 30,000

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



                         แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ พ.ศ. ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

1 โครงการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คาเพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  50,000 ตาํบลเกาะมะนาว กองสาธารณสุข 50,000

รวมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย หรอืขยะเปยกครัวเรือน ฯลฯ

2 โครงการรณรงคตอตานโรคเอดส เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคปองกันโรคเอดส  2,500 ตาํบลเกาะมะนาว กองสาธารณสุข 2,500

เพ่ือใหความรูความเขาใจเร่ืองโรคเอดสและเพศศึกษาแกเด็ก นักเรียน

และเยาวชนและผูสนใจ

3 โครงการรณรงคปองกันโรคและอบรมใหความรูความเขาใจโรคติดตอเพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูหรือจัดกิจกรรม 30,000 ตาํบลเกาะมะนาว กองสาธารณสุข 30,000

รณรงคเพื่อสรางการรับรู สรางความเขาใจใหปองกันตนเองและบุคคลในครัวเรือน

จากโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคไขหวัด โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ฯลฯ 

4 อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุน 160,000 ตาํบลเกาะมะนาว กองสาธารณสุข 160,000 0

ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริสาธารณสุข 8 หมูบานๆ ละ 20,000 บาท 

ในกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพ้ืนที่

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2563
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แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 



                         แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ  ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

1 โครงการฝกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม โครงการฝกอบรม อปพร. และฝกทบทวนอาสาสมัคร 200,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 200,000

ปองกันภัยฝายพลเรือน เพ่ือขยายเครือขาย อปพร.ใหครบรอยละ 2 

ของจํานวนประชากรในตําบล

2 โครงการเสริมสรางความรูความปลอดภัยในการปองกันการจมน้ํา เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความรูความปลอดภัยในการปองกัน 70,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 70,000

แกนักเรียนในสถานศึกษา การจมน้ําแกนักเรียนในสถานศึกษา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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                         แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

1 โครงการปรบัปรุง/ซอมแซมที่อยูอาศัยใหผูยากไร ผูสูงอายุ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุง/ซอมแซม 30,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสวัสดิการฯ

ผูพิการและผูดอยโอกาส ที่อยูอาศัยใหกับประชาชน ผูยากไร ผูสูงอาย ุผูพิการ และผูดอยโอกาส 30,000

หรอืผูที่มีฐานะยากจน สมควรไดรับการชวยเหลืออยูในเขตรับผิดชอบ

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะมะนาว 

2 โครงการฝกอบรมและการสงเสริมการพัฒนาอาชีพแกผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและการสงเสรมิการพัฒนาอาชีพ 20,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสวัสดิการฯ 20,000

ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูยากไร แกผูสูงอาย ุผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูยากไร ประจําปงบประมาณ 2564

3 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ กลุมแมบาน เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ กลุมแมบาน 200,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสวัสดิการฯ 200,000

ตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของกลุมอาชีพ  กลุมแมบาน ตางจังหวัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อจายเปนคาใชตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ใหกับกลุมสตร ี 15,000 ตําบลเกาะมะนาว กองสวัสดิการฯ 15,000

แมบานตําบลเกาะมะนาว

5 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครวัเพ่ือจายเปนคาใชโครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครวั 2,500 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 2,500 0

พ.ศ. 2564
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                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563



                                            องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  

4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

1 โครงการรณณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 5,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 5,000

ในตําบลเกาะมะนาว เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ใหหางไกลยาเสพติด 

พ.ศ. 2563
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แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2564



                         แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน  

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย. เบิกจาย โอนลด คงเหลือ

1 โครงการทองถิ่นปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการทองถิ่นปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  80,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 40,000 (โฮนลด) 20

"ทองถิ่น สรางปา รักษน้ํา"  “ทองถิ่น สรางปา รกัษน้ํา” 39,980

2 โครงการฝกอบรมกฎหมายระเบียบแผนงาน เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร 10,000 อบต.เกาะมะนาว สํานักปลัด

 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส.อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 

ขององคการบรหิารสวนตําบลเกาะมะนาว

3 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่  200,000 อบต.เกาะมะนาว สํานักปลัด 200,000

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของทองถิ่นและพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น และตางจังหวัด

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางพนักงานจาง ผูนําทองถ่ิน

ขององคการบรหิารสวนตําบลเกาะมะนาว ฯลฯ

4 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร ส.อบต. 10,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 10,000

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว พื้นที่ขางเคียง

5 โครงการองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ อบต.เกาะมะนาวบริการเคลื่อนที่พบประชาชน  40,000 ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด

เคลื่อนที่พบประชาชน โดยออกหนวยบริการรวมกับหนวยงานราชการตาง ๆ ในการบริการประชาชน 40,000

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว

6 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง 150,000   ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 150000(โอนลด) 0

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง ผูอํานวยการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  

 นายทะเบียนอําเภอ ฯลฯ 

7 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน 30,000     ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 30,000 0

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอบําเหน็จณรงค ขององคกรปกสวนทองถิ่น อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนศูนยรวบรวมขอมูลปญหาความตองการ

ของประชาชน การประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

8 คาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเลอืกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว  150,000   ตําบลเกาะมะนาว สํานักปลัด 150000(โอนลด) 0

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะมะนาว ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค

 หรอืการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่

และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร

และหรือสมาชิกวุฒสิภา

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
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แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



                         แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน  

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตอ)

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

9 โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเปนคาใชจายในโครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน อบต. 20,000     3,375 16,625

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะมะนาว เพื่อเปนการสงเสรมิสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน

การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนการพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน 

และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ

พ.ศ. 2564

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
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แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563



                         แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

6.2 แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงานรับ ยังไม เบิกจาย/ งบประมาณ

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. ก.ย. เบิกจาย โอนออก คงเหลือ

1 จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพสําหรบัผูสูงอายุ สําหรับบุคคลที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ 4,659,600 อบต.เกาะมะนาว กองสวัสดิการฯ 3,991,500 668,100

ผูสูงอายุในตําบลเกาะมะนาว

2 จายเบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการตําบลเกาะมะนาว ที่มีสิทธ์ิไดรบัเบี้ยยังชีพผูพิการ 1,588,800    อบต.เกาะมะนาว กองสวัสดิการฯ 1,247,400 341,400

และผูพิการที่ขึ้นทะเบียนผูมีสิทธ์ิไดรบัเบี้ยพิการ

3 จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 10 คน 60,000         อบต.เกาะมะนาว กองสวัสดิการฯ 48,000 12,00

รายงานปญหาอุปสรรขอขัดของ

ในการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไมมีอุปสรรคขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งบเงินอุดหนุน

 เห็นควรเบิกจายตามระเบียบใหถูกตามกฏหมายกําหนด 

                   องคการบริหารสวนตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
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แสดงผลการดําเนนิงานกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564


