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ส่วนที่ 1 

1.1 บทน า 
แผนการด าเนินงาน เป็นแผนจัดท าขึ้นหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว และ

เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจน แสดงถึง
การด าเนินงานจริง  และเป็นแผนที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการ
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท าให้แนวทางในการด าเนินงานประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(1) เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 (2) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ท าให้มีความชัดเจน              
ในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 (3) เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการ  การท างานกับหน่วยงานอื่น   
 (4) เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (5) เพ่ือสะดวกในการติดตามประเมินผล     

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

พ.ศ. 2548  (ข้อ 26 และข้อ 27)  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้ก าหนดการจัดท าแผนการด าเนินงาน
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล             
โนนกอกและหน่วยงานต่าง ๆ 

(3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก น าร่าง
แผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
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(4) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(5) เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน และปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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คณะกรรมการสนับสนุนการ       (อบต.) 
จัดท าแผนพัฒนา อบต.     (หน่วยงานอื่น) 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนา อบต. 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนา อบต. 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
 
 
 
 
 
   
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 (1) ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของานเสมือนปฏิทินการท างาน จึงสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถน าแผนการด าเนินงาน ไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 (3) ท าให้เกดิความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
สามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
ส่วนที่  2 

 

- บัญชีสรุปโครงการ/งบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : พฒันาการศกึษาให้มี

คณุภาพและมาตรฐาน ประสาน

ภาคประชารัฐ สง่เสริมการเกษตร

ให้มัง่คัง่ มุง่หวงัคณุภาพชีวิตท่ี

ยัง่ยืน 

 
 

พันธกิจ  : เป็นหนว่ยงานท่ีขบัเคล่ือน 

                 การพฒันา ท้องถ่ินและเป็น 

                 ศนูย์กลางประสานการพฒันา 

                 ท้องถ่ินให้กบัหน่วยงานอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่  1 

การพฒันาสงัคมและ

คณุภาพชีวิตตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

การพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  3 

การพฒันาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 

การบริหารกิจการ 

บ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่  5 

การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวและบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมแบบมีสว่นร่วมอยา่งยัง่ยืน 
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2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ปัจจัยภายใน ( Internal Factors ) 

จุดแข็ง  (Strengths) 

1.  มีทรัพยากรป่าชมุชนท่ีอดุมสมบรูณ์  หาของป่าเพ่ือการยงัชีพได้ 
2. มีพืน้ท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตร  สามารถปลกูพืชได้หลากหลายชนิด  พืชเศรษฐกิจท่ี

สร้างรายได้ส าคญั  ได้แก่  อ้อย  ข้าว และพริก 
3. มีพืน้ท่ีเหมาะสมท่ีจะพฒันาแหลง่น า้ต้นทนุด้านการเกษตร 
4. มีพืน้ท่ีเหมาะสมพร้อมรองรับการลงทนุด้านพลงังานทดแทนโซลา่เซล 
5. มีหตัถกรรมทอผ้าไหม  และเคร่ืองจกัสาน 
6. มีขนบธรรมเนียม  ประเพณีท่ีดีงาม  ภมูิปัญญาชาวบ้านจากอดีตจนถึงปัจจบุนั 
7. มีสงัคมความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย  มีการพึง่พาอาศยักนัของคนในชมุชน 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 

1. คณุภาพการศกึษาของประชากรยงัต ่ากวา่มาตรฐาน 
2. ประชาชนไมส่ามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุ 
3. มีการระบาดของยาเสพติดในหมูบ้่าน 
4. น า้เพ่ือการเกษตรไมเ่พียงพอต้องรอน า้ฝนจากธรรมชาติ 
5. ระบบโครงสร้างพืน้ฐานยงัไมเ่พียงพอ 
6. มีการใช้สารเคมีมากขึน้ในภาคการเกษตร 
7. งบประมาณไมเ่พียงพอในการรองรับการถ่ายโอนงาน  เพ่ือสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีให้กบั

ประชาชน 
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ปัจจัยภายนอก  ( External  Factors ) 

โอกาส (Opportunity) 

1. สงัคมไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาตา่ง ๆ  อย่างกว้างขวาง 
2. รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมกระบวนการสร้างอาชีพ  สร้างงานให้แก่ประชาชนเพ่ือเพิ่มรายได้  และ

สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุจากภาครัฐ  และเอกชนได้  มีการจดัตัง้กองทนุตา่ง ๆ  เพ่ือสนบัสนนุ
การผลิตและการแปรรูปทางการเกษตร 

3. รัฐบาลมีการก าหนดให้การแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพติดเป็นวาระแหง่ชาติโดยยดัหลกันิติ
ธรรม  บงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

4. ความนิยมของประชาชนท่ีบริโภคพืชผกัเกษตรอินทรีย์มีมากขึน้เปล่ียนวิถีชีวิตจากเกษตรเคมีสู่
เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ  ชว่ยลดสารเคมี  ลดต้นทนุการผลิต  สร้างมลูคา่เพิ่มแก่เกษตรกร  
และช่วยให้เกษตรกรมีสขุภาพดีขึน้ 

5. ประชาชนมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีมากขึน้  ยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาในชมุชนได้ดี 
6. รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหล่ือมล า้ของคนในสงัคม 
7. รัฐบาลมีนโยบายอนรัุกษ์  ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาต ิ ดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
8. รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  

โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

อุปสรรค  (Threat) 

1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการแขง่ขนัแรงงานท่ีมีทกัษะสงูขึน้  ปัญหา
แรงงานตา่งด้าวในสดัส่วนท่ีเป็นแรงงานผิดกฎหมาย  มีคณุภาพชีวิตต ่า  การเกิดโรคระบาด  และ
ปัญหาอาชญากรรมได้ 

2. ประชากรในต าบลมีวยัผู้สงูอายเุพิ่มมากขึน้  วยัเด็กและวยัแรงงานลดลง  ภาวะวยัเจริญพนัธ์
โดยรวมต ่ากวา่ระดบัการทดแทน 

3. เกษตรกรวา่งงานหลงัฤดกูาลเก็บเก่ียว 
4. ต าบลโนนกอกมีเส้นทางเช่ือมตอ่จงัหวดัชยัภมูิด้านเชิงเขาเป็นเส้นทางผ่านยาเสพติด 
5. ความผนัผวน  เปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศโลก  อนัเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงของฤดตูา่ง ๆ เกิดปัญหาภยัแล้ง  น า้ทว่มฉบัพลนับอ่ยครัง้  สง่ผลกระทบตอ่
ผลผลิตภาคการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นอยา่งมาก 

6. ปัจจยัการผลิตในภาคเกษตรมีราคาสงูขึน้สง่ผลกระทบตอ่การผลิต  และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 
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7. เกษตรกรยงัต้องพึง่พาน า้ท าการเกษตรจากธรรมชาติเป็นสว่นใหญ่  เน่ืองจากขาดแหล่งกกัเก็บน า้
ขนาดใหญ่เพ่ือท าการเกษตร   

8. การระบาดของยาเสพติดในกลุม่เยาวชนยงัมีอยา่งตอ่เน่ือง 
 

ผลการประเมินสถานภาพ 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ยังมีปัญหาท่ี
จะต้องแก้ไขจดุอ่อนภายในองค์กร ในด้านประสิทธิภาพทางการเงิน ด้านปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการ
ปฏิบตัิงาน และด้านการบริหารจดัการ ในขณะท่ีสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสงัคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี  และสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีเอือ้ต่อการด าเนินงานขององค์กร    แต่ปัญหาท่ีส าคญัของต าบล
โนนกอก  ท่ีจะต้องได้รับการพฒันาปรับปรุงเร่งดว่น  คือ  การจดัหาแหลง่น า้ให้เพียงพอในการท าการเกษตร
เพราะเกษตรกรต้องรอน า้ฝน  หากปีใดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดกูาล  ผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่ได้ผล  
ซึ่งต่างจากท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีพืน้ท่ีติดกัน   แต่มีคลองส่งน า้ระบบชลประทานจากเข่ือนโนนเขวา  ต าบล                
โนนทอง  เกษตรกรมีน า้ท าการเกษตร  อย่างเพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จึงจ าเป็น                     
ท่ีจะต้องก าหนดกลยุทธ์ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว  เพ่ือพฒันาภายในองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเปิดโอกาสในการขยายงานหรือสร้างความเจริญเตบิโตตอ่ไป   

3. กลยุทธ์องค์กร 
 1. เน้นการประชาสมัพนัธ์ภารกิจ กิจกรรม การด าเนินงานรวมทัง้ บทบาท ภาระหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ท่ีจะท าให้ประชาชนเข้าใจบทบาท หน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกในการ
บริการสาธารณะมากขึน้และให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ ตอ่ไป 

2. พฒันาคณุภาพการศกึษาด้านปฐมวยั อย่างถกูต้อง เหมาะสมกบัการพฒันาการตามวยั รวมทัง้
สนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกวัย ทุกช่วงอายุ เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ประเพณี วฒันธรรม 

3. ศกึษาวิเคราะห์พืน้ท่ีทางการเกษตร หาความเหมาะสมของพืชท่ีจะท าการเกษตรในพืน้ท่ี 

4. จดัหา จดัสร้างระบบโครงสร้างพืน้ฐาน แหลง่น า้ และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอตอ่

ความต้องการของประชาชน และเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี ภายใต้แผนงาน การบริหารจดัการงบประมาณท่ี

ได้รับจดัสรร และงบประมาณท่ีมีอยู่อยา่งเหมาะสม 
 

4. เป้าหมายขององค์กร  

 ประชาชนในพืน้ท่ีต าบลโนนกอกทกุวยั ได้รับการพฒันาคณุภาพชีวิต คณุภาพทางการศกึษา และ
การประกอบอาชีพ ทัง้อาชีพหลกั อาชีพรอง รวมทัง้ได้รับการสง่เสริมสนบัสนนุการอนรัุกษ์วฒันธรรม
ประเพณี  ภมูิปัญญาท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์ท่ีมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกท่ีกล่าวมาข้างต้น อาทิเช่น  การพฒันาคณุภาพ
ชีวิต คุณภาพการศึกษา การประกอบอาชีพหลักและอาชีพรองของประชาชน การอนุรักษ์ประเพณี 
วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก   ท่ีจะต้องด าเนินการ และมีกิจกรรมแผนงาน/โครงการท่ีปรากฏในข้อบัญญัติเร่ือง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของทกุปีอยู่แล้ว เป้าหมายตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ไม่มีเป้าหมายใดเกิดผลกระทบ
ตอ่ประชาชน ฝ่ายบริหาร   ฝ่ายสภา แลองค์กรแตอ่ย่างใด เพราะไม่มีแผนงานท่ีด าเนินการและบรรจุไว้ใน
แผนพฒันา และท่ีด าเนินการแล้วยุ่งยากแต่เป็นแผนท่ีง่ายต่อการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ ไม่มี
ความซบัซ้อนหรือต้องอาศยัเทคนิคขัน้สงู หรือจะต้องศกึษาผลกระทบของโครงการแต่อย่างใด และการท า
ให้บรรลุเป้าหมายแผนงานโครงการท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายก็เกิดจากการน าเสนอของประชาชน การ
จัดท าแผนชุมชน เป็นความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ีทัง้สิน้ เพียงแต่จะต้องจัดท าแบบประเมิน 
ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ และแผนงานงบประมาณท่ีน าไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้             
แตล่ะเร่ืองให้ทกุสว่นรับทราบตอ่ไป 

6. การน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้กับแผนด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ.  
    2564 
 ในจ านวนยทุธศาสตร์  5  ยทุธศาสตร์ ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอกได้บริหารจดัการ จะต้อง
อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี ดงันี ้
                6.1  ท าให้เกิดประโยชน์สขุตอ่ประชาชน  ประชาชนชาวต าบลโนนกอกได้รับการพฒันาคณุภาพ

ชีวิต การศกึษา  รักษาประเพณีวฒันธรรม  พฒันาด้านสขุภาพ อนามยั เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง กลุม่

ผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส ได้รับสวสัดกิารอยา่งทัว่ถึง  การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านแหลง่น า้เพ่ือการเกษตร เพ่ืออปุโภค บริโภค ได้รับการพฒันาอย่างเพียงพอและ

ตอ่เน่ือง  สง่ผลให้ประชาชนได้มีถนน เพ่ือใช้สญัจร ใช้ขนสง่ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภยั   

หลงัจากประกอบอาชีพหลกัทางการเกษตรแล้วหลงัฤดกูาลเก็บเก่ียว ได้มีการกระตุ้น พฒันาอาชีพเสริม ท่ี

เกิดจากภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างรายได้ภาคครัวเรือน ทัง้นีเ้พ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 

ครอบครัว สงัคม เกิดความสขุ 

6.2 ท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน องค์กรปกครองท้องถ่ิน โดยเฉพาะองค์การบริหารสว่นต าบล จะต้องด าเนินการตามภารกิจ 

“บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข”  ต่อประชาชนภายในต าบลโนนกอก ในแต่ละยุทธศาสตร์ล้วนแล้วแต่เป็นกา
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ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ในการ

บ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุ ได้เป็นอยา่งดี 

 6.3 ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  การด าเนินการแต่ละ

ยทุธศาสตร์  จะต้องด าเนินการอย่างระมดัระวงั เกิดความประหยดัในงบประมาณของรัฐ  โดยเฉพาะการ

ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมใด ๆ จะต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุท่ี

เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด สร้างความเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ท าการแข่งขนัเสนอราคาตอ่รัฐ

อย่างเป็นโปร่งใสและเป็นธรรม เสมอภาค เกิดการประหยดังบประมาณของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สง่ผลดีตอ่ประชาชา  หรือถ้าหากแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใด ได้มีข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วง

ติงจากประชาชน จากผู้ มีส่วนได้เสีย จากหน่วยงานก ากับ ดูแล ตรวจสอบหรือเกิดจากการพบเห็นของ

หน่วยงานเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบตัิงานนัน้ ๆ ว่า แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใดหากด าเนินการไปแล้วไม่

เกิดผลคุ้มคา่ เป็นการลงทุนเสียเปล่า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชน จะต้องเสนอข้อมลู รายละเอียด 

ให้กบัผู้ มีอ านาจ อนมุตั ิอนญุาต พิจารณาทนัที 

 6.4 ท าให้เกิดลดขัน้ตอนการให้บริการกับผู้มารับบริการ  ในการให้บริการประชาชน หรือผู้ มีส่วน

ได้เสีย ในแต่ละกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จะต้องไม่มีขัน้ตอนท่ียุ่งยาก ซับซ้อน 

เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่ปัดความรับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกจะต้องจดัท าประกาศขัน้ตอน 

ระยะเวลา กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีประชาชนผู้มารับให้เห็นอย่างชดัเจน เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการทราบว่า 

กิจกรรมนี ้มีระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ     ก่ีนาที  ก่ีชัว่โมง หรือก่ีวนั   เม่ือผู้มารับบริการไม่ได้รับอ านวย

ความสะดวกจากเจ้าหน้าท่ีจะต้องให้สามารถติดตอ่เบอร์โทรศพัท์ผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องผู้

นัน้ได้ หรือถ้าหากประชาชนผู้มารับบริการ ได้มาติดตอ่สอบถามเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องท่ีจะ

ให้บริการ เจ้าหน้าท่ีก็จะต้องสามารถอธิบายว่าจะต้องไปติดตอ่ท่ีห้อง หรือส่วนราชการใด ผู้ ให้บริการเป็น

ใคร วนันีต้ดิตอ่ไมไ่ด้ จะเป็นวนัไหน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการลดภารคา่ใช้จ่าย ลดปัญหาการเสียเวลาของประชาชน

ผู้มารับบริการ 

6.5  เม่ือสิน้สดุในรอบปีงบประมาณ หรือสิน้สดุการปฏิบตัิงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมใด 

ไปแล้ว หรือวา่องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก ได้พบข้อบกพร่อง ข้อร้องเรียน ข้อชีแ้นะจากภาคส่วนตา่ง ๆ 

หรืออาจจะพบเห็นว่าระยะเวลาขัน้ตอน การปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน                           

มีข้อบกพร่อง เกิดปัญหาอุปสรรค ควรท่ีจะมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ยกเลิกกระบวนการ ขัน้ตอนใด 

เพ่ือให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบนั เห็นควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประเมินผลปฏิบตัริาชการ ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอกแตง่ตัง้ พิจารณาตอ่ไป 



12 
 

 

 6.6 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จะต้องแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลปฏิบตัิราชการ 

เพ่ือให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ เป็นช่วงการประชุมแบบไตรมาส หรือคร่ึงปี หรือตามสถานการณ์                     

ท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพ่ือให้เกิดการพฒันาคณุภาพชีวิต และความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
  

   7. บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 



2.   ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
2.1 แผนงาน  ไฟฟ้าถนน

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย
ที่ (ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าและไฟฟา้ ยาว 76 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ 79,800 หมู ่7 กองชา่ง

ส่องสวา่งภายในหมูบ่า้นสระ หมูท่ี ่7 ของการไฟฟ้าส่วภูมิภาค อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ก าหนด

เร่ิมจากทีน่างประเสริฐ  ชาติแจง้

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าและไฟฟา้ ยาว 120 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ 250,000    หมู ่7 กองชา่ง
ส่องสวา่งภายในหมูบ่า้นสระ หมูท่ี ่7 ของการไฟฟ้าส่วภูมิภาค อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ก าหนด
เร่ิมจากทีน่ายจมี  ปมีะนาว

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน ยาว 52 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ 28,600 หมู ่2 กองชา่ง

หมูบ่า้นนกเจา่ หมูท่ี ่2 เร่ิมจากบา้น ของการไฟฟ้าส่วภูมิภาค อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ก าหนด  
นางบวัผัน  บวัสระ

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน ยาว 70 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ 38,500 หมู ่2 กองชา่ง
หมูบ่า้นนกเจา่ หมูท่ี ่2 เร่ิมจากบา้น ของการไฟฟ้าส่วภูมิภาค อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ก าหนด
เร่ิมจากบา้นนางเสวยีน  ดีหามแห

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน ยาว 81 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ 44,550 หมู ่2 กองชา่ง

หมูบ่า้นนกเจา่ หมูท่ี ่2 เร่ิมจากบา้น ของการไฟฟ้าส่วภูมิภาค อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ก าหนด

เร่ิมจากบา้นนางเหมอืน  หาเมอืงกลาง  
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พ.ศ.  2564พ.ศ.  2563
โครงการ/กจิกรรม



                                                                          บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบ ผด . 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู

2.   ยทุธศาสตร ์: การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
2.1 แผนงาน  ไฟฟ้าถนน

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย
ที่ (ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน ยาว 70 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ 38,500 หมู ่2 กองชา่ง

หมูบ่า้นนกเจา่ หมูท่ี ่2 เร่ิมจากบา้น ของการไฟฟ้าส่วภูมิภาค อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ก าหนด

เร่ิมจากบา้นนายสวรรค์  เพญ็ศรี

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน ยาว 228 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ 125,400 หมู ่2 กองชา่ง
หมูบ่า้นนกเจา่ หมูท่ี ่2 เร่ิมจากบา้น ของการไฟฟ้าส่วภูมิภาค อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ก าหนด

เร่ิมจากบา้นนายสัมฤทธิ ์ ดีหามแห

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน ยาว 59 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ 32,450 หมู ่2 กองชา่ง
หมูบ่า้นนกเจา่ หมูท่ี ่2 เร่ิมจากบา้น ของการไฟฟ้าส่วภูมิภาค อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ก าหนด

เร่ิมจากบา้นนายหน ู เกงชยัภมูิ

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน ยาว 130 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการ 71,500 หมู ่2 กองชา่ง
หมูบ่า้นนกเจา่ หมูท่ี ่2 เร่ิมจากบา้น ของการไฟฟ้าส่วภูมิภาค อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ก าหนด

นายอรวรรณ  กางสูงเนนิ
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                                                                          บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบ ผด . 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู

2.   ยทุธศาสตร ์: การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างอาคารโรงจอดรถภายในที่ ขนาดกวา้ง 11 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 4.15 เมตร 373,000 อบต. กองช่าง

ท าการ อบต.โนนกอก รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกออกก าหนด โนนกอก

2 โครงการกอ่สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ กวา้ง 11 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียด 424,000 หมู ่4 กองช่าง

บา้นเปอืย หมูท่ี ่4 ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

3 โครงการต่อเติมอาคารหอประชมุล าหว้ยยาง ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 66 เมตร สูง 2.40 เมตร 346,000 อบต. กองช่าง

ภายในทีท่ าการ อบต.โนนกอก รายละเอยีดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด โนนกอก

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 168,000 หมู ่5 กองช่าง

ขา้งฌาปณสถานบา้นโนนเหด็ไคล หมูท่ี ่5

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตรยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร 491,000 หมู ่5 กองช่าง

บ้านโนนเห็ดไคล หมูท่ี ่5 จากถนน คสล.เดิม - หรือมพีืน้ทีค่อนกรีต หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 
บา้นนายทองทบั  พรมมาศ 975 ตารางเมตร

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชว่งที่1 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร  64,000 หมู ่1 กองช่าง

บา้นเมอืงกลาง หมูท่ี ่1 สายบา้น หนา 0.15 เมตร
นายดาวไหล  พนัธช์าลี -ทีน่ายสุระ ชว่งที2่ ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร
แกว้เมอืงกลาง หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตทัง้ 2 ชว่งไมน่อ้ย131.5 ตารางเมตร

รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด
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                                                                          บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบ ผด . 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู

2.   ยทุธศาสตร ์: การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร 54,500 หมู ่7  กองชา่ง
บา้นสระ หมู ่7 จากบา้นนายสมจติร หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 108 ตารางเมตร  
นามโพธิ ์- บา้นนายบญุเลิศ  สีหนาท

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.15 เมตร 499,000    หมู ่2  กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นนกเจา่ หมูท่ี ่2 เร่ิมจากบา้น หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 972 ตารางเมตร
นายโชคปราณี  เสนาหมืน่ - ทีน่า
นางสุพฒันา  ปมีะนาว

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร 11,600      หมู ่1  กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นเมอืงกลาง หมูท่ี ่1 เร่ิมจาก หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 24 ตารางเมตร
ถนน คสล.เดิม - บา้นนายวสุิทธิ ์  สุขสนทิ

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร 32,800 กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นเมอืงกลาง หมูท่ี ่1 เร่ิมจาก หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 66 ตารางเมตร
ถนน คสล.เดิม - บา้นนางพนัธ ์ คุณธรรม
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                                                                          บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบ ผด . 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู

2.   ยทุธศาสตร ์: การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 1 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 20,000 หมู ่1 กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นเมอืงกลาง หมูท่ี ่1 เร่ิมจาก หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 40 ตารางเมตร
ถนน คสล.เดิม - บา้นนายอว่ง

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร 499,000 หมู ่10 กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นสระ หมูท่ี ่10 เร่ิมจาก  หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 967.50 ตารางเมตร 
บา้นนายเมด็  วงัสระ

13 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 45,000 หมู ่10 กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นสระ หมูท่ี ่10 เร่ิมจาก  หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 90 ตารางเมตร 
บา้นนายสมาน  เกงชยัภมู ิ- บา้นนายวนั
จติวอ่ง

14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร 499,000    หมู ่6 กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นสระ หมูท่ี ่6 เร่ิมจาก  หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 967.50 ตารางเมตร 
ถนน คสล.เดิม - ทีน่างสมศรี  ช านาญ
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู

2.   ยทุธศาสตร ์: การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.50 เมตรยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร 499,000 หมู ่8 กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นสระ หมูท่ี ่8 เร่ิมจาก หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่นอ้ยกวา่ 967.50 ตารางเมตร

บา้นนายคาว ี กงชยัภมูิ

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3.00 เมตรยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร 39,000 หมู ่1 กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นเมอืงกลาง หมูท่ี ่1 เร่ิมจาก  หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่นอ้ยกวา่ 78 ตารางเมตร
ถนน คสล.เดิม - บา้นนายสมชาย  
แกว้เมอืงกลาง

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3.00 เมตรยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร 94,000 หมู ่1 กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นเมอืงกลาง หมูท่ี ่1 เร่ิมจาก  หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่นอ้ยกวา่ 189 ตารางเมตร
บา้นนายสุทนิ เสนาหมืน่ - บา้นนายพานชิย์
พนัธย์าง

18 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3.00 เมตรยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร 499,000 หมู ่3 กองชา่ง
ภายในหมูบ่า้นโสกเชอืก หมูท่ี ่3 เร่ิมจาก  หรือมพีืน้ทีค่อนกรีตไมน่นอ้ยกวา่ 990 ตารางเมตร
ถนน คสล.เดิม - บา้นนายบญุส่ง  
โคตรโนนกอก
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู

2.   ยทุธศาสตร ์: การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กทบัถนน ชว่งที1่ ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 79 เมตร 260,000 หมู ่9 กองชา่ง
คอนกรีตเดิมบา้นโนนสุขสันต์ หมูท่ี ่9 เร่ิม ชว่งที2่ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 108 เมตร รายละเอยีด

จากบา้นนางทวพีร  ขวกเขยีว - บา้น ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

นางปรียา  บรุาณ
 

20 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กทบัถนน กวา้ง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร 360,000 หมู ่7 กองชา่ง
คอนกรีตเดิมบา้นสระ หมูท่ี ่7 เร่ิมบา้นนาย หรือมพีืน้ทีอ่แสฟลัทติ์กไมน่อ้ยกวา่ 1,120 ตร.ม.
ค าปอง  วญิญายงค์ - บา้นนายเพิม่สุข
อิม่อารมย์

 
21 โครงการกอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิสบา้นสระ กวา้ง 2.10 X 2.10 เมตร ยาว 3.00 เมตร 231,000 หมู ่8 กองชา่ง

หมูท่ี ่8 บริเวณทีน่านายพรมจนัทร์  บวัสระ จ านวน 2 ชอ่งทาง

22 โครงการกอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิสบา้นสระ กวา้ง 2.10 X 2.10 เมตร ยาว 3.00 เมตร 231,000 หมู ่8 กองชา่ง
หมูท่ี ่8 บริเวณทีน่านายชาติชาย  โยชยั จ านวน 2 ชอ่งทาง

23 โครงการกอ่สร้างผนงักนัน้ าเซาะทีส่าธารณะ ขนาดยาวขา้งล่ะ 28 เมตร สูง 3.00 เมตร 377,000 หมู ่6 กองชา่ง
สระหลวงหว้ยยาง บา้นสระ หมูท่ี ่6 รายละเอยีดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู

2.   ยทุธศาสตร ์: การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย
ที่ (ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24 โครงการกอ่สร้างหอถงัประปาบาดาล ขนาดฐานกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร 273,000 หมู ่4 กองชา่ง

บา้นเปอืย หมูท่ี ่4  ยาว 3.60 เมตร  สูง 6.00 เมตร ขนาดบรรจนุ้ า
 2,500 ลิตร จ านวน 2 ถงั  

25 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ชดุ รายละเอยีดตามแบบ 499,000 หมู ่7 กองชา่ง
ใหก้ลุ่มเกษตรกร กลุ่มละ 7 คน บา้นสระ อบต.โนนกอกก าหนด

 หมูท่ี ่7 จ านวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ชดุ

26 โครงการถมดินทีส่าธารณะสระหลวง ด้านทศิใต้ยาว 24 เมตร ด้านทศิตะวนัออกยาว 24 เมตร 121,000 หมู ่6 กองชา่ง
หว้ยยาง บา้นสระ หมูท่ี ่6  ด้านทศิตะวนัตก ยาว 16 เมตร ลึก เฉล่ีย 4.00เมตร 

 หรือมปีริมาตรดินถมไมน่อ้ยกวา่ 2,000  ลบ.ม. 

27 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหนิคลุก กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.05 เมตร 84,000 หมู ่9 กองชา่ง
เขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตร บา้นโนนสุขสันต์ หรือมปีริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ยกวา่ 171 ลบ.ม
หมูท่ี ่9 เร่ิมจากถนนแอสฟลัทติ์กเดิม

28 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหนิคลุก กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.05 เมตร 127,000 หมู ่9 กองชา่ง
เขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตร บา้นโนนสุขสันต์ หรือมปีริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ยกวา่ 258 ลบ.ม. 
หมูท่ี ่9 เร่ิมจากทีน่ายอ าคา  ลอยเมอืงกลาง  พร้อมปรับเกล่ียใหเ้รียบ
 - ทีน่ายณรงค์  หาเมอืงกลาง
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู

2.   ยทุธศาสตร ์: การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหนิคลุก กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร 96,000 หมู ่5 กองชา่ง
เขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตร บา้นโนนเหด็ไคล หรือมปีริมาตรหนิคลุกไมน่อ้ยกวา่ 195 ลบ.ม.

หมูท่ี ่5 เร่ิมจากทีน่ายประสิทธิ ์ งามเขยีว

30 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหนิคลุก กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร 178,900 หมู ่10 กองชา่ง
เขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตร บา้นสระ หมูท่ี ่10 หรือมปีริมาตรดินถมไมน่อ้ยกวา่ 1,625 ลบ.ม. 

เร่ิมจากทีน่านายบญุเพง็  นอกสระ - ทีน่า พร้อมท าการลงหนิคลุก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร
นายอนสิุทธิ ์ โพธิไ์ฮ ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมปีริมาตรหนิคลุก

ไมน่อ้ยกวา่ 162.50 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียใหเ้รียบ

31 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหนิคลุก จดุที่1 เร่ิมจากทีน่ายเหลา  ศรีเมอืงกลาง - ทีน่านาย 462,000 หมู ่1 กองชา่ง
เขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตรบา้นเมอืงกลาง หมูท่ี ่1 สวาสด์ิ แก้วเมืองกลาง กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

จุดที2่ เร่ิมจากทีน่านายเล่ือน  เกาะม่วง - ทีน่านายฝ่ัน  

หมวดเมอืงกลางกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,165 เมตร
หนา 0.15 เมตรจดุที่3 เร่ิมจากล าหว้ยอเีลิศ - ทีน่า
นายหนตัูน แกว้เมอืงกลาง ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร
ยาว1,171 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมปีริมาตรหนิคลุก 

 รวมกนัทัง้สามจดุไมน่อ้ยกวา่ 937.63 ลบ.ม.พร้อม
ปรับเกล่ียใหเ้รียบ
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู

2.   ยทุธศาสตร ์: การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 โครงการปรับพืน้ทีร่าชพสัดุโรงเรียนบา้น โดยใชร้ถขดุตัก ของ อบต.โนนกอก 99,979 หมู ่9 กองชา่ง
เมอืงกลางเกา่ บา้นโนนสุขสันต์ หมูท่ี่9
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