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« บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2565

ส่วนที่ 1
1.1 บทนำ
แผนการดาเนินงาน เป็นแผนจัดทาขึ้นหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว และ
เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจน แสดงถึง
การดาเนินงานจริง และเป็นแผนที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการ
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
ดังนั้น แผนการดาเนิ น งานจึงเป็ นเครื่องมือ ในการบริห ารงานของผู้ บริห ารท้องถิ่น เพื่อ ควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทาให้แนวทางในการดาเนินงานประจาปีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
(1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(2) เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลโนนกอก ทาให้มี ความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(3) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการ การทางานกับหน่วยงานอื่น
(4) เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(5) เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล
1.3 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
จากระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 (ข้อ 26 และข้อ 27) องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก ได้กาหนดการจัดทาแผนการดาเนินงาน
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัด ทาแผนพั ฒ นา รวบรวมแผนงาน/โครงการพั ฒ นาขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลโนนกอก หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก จัดทาร่าง
แผนการด าเนินงานโดยพิ จารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์การบริห ารส่ วนตาบล
โนนกอกและหน่วยงานต่าง ๆ
(3) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบลโนนกอก น าร่า ง
แผนการดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
(4) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก เพื่อให้ความเห็นชอบ
(5) เมื่อ นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลโนนกอก ให้ค วามเห็ นชอบร่างแผนการด าเนิ นงานแล้ วให้
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน และปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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แผนภูมิขั้นตอนในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา อบต.

(อบต.)

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา อบต.

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา อบต.

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา อบต.

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

(หน่วยงานอื่น)
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1.4 ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
(1) ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของานเสมือนปฏิทินการทางาน จึงสามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถนาแผนการดาเนินงาน ไปใช้ในการควบคุมการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
(3) ทาให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
สามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ทาให้เกิดการทางานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่ 2

 บัญชีสรุปโครงกำร/งบประมำณ
 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนกอก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : พัฒนาการศึกษาให้มี

พันธกิจ : เป็ นหน่วยงานที่ขบั เคลื่อน

คุณภาพและมาตรฐาน ประสาน

การพัฒนา ท้องถิ่นและเป็ น

ภาคประชารัฐ ส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์กลางประสานการพัฒนา

ให้ม่ งั คั่ง มุ่งหวังคุณภาพชีวิตที่

ท้องถิ่นให้กบั หน่วยงานอื่น

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่งิ แวดล้อมแบบมีสว่ นร่วมอย่างยั่งยืน
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2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ปั จจัยภายใน ( Internal Factors )
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีทรัพยากรป่ าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ หาของป่ าเพื่อการยังชีพได้
2. มีพนื ้ ที่เหมาะสมในการทาการเกษตร สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด พืชเศรษฐกิจที่
สร้างรายได้สาคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าว และพริก
3. มีพนื ้ ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาแหล่งนา้ ต้นทุนด้านการเกษตร
4. มีพนื ้ ที่เหมาะสมพร้อมรองรับการลงทุนด้านพลังงานทดแทนโซล่าเซล
5. มีหตั ถกรรมทอผ้าไหม และเครื่องจักสาน
6. มีขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ดี ีงาม ภูมิปัญญาชาวบ้านจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
7. มีสงั คมความเป็ นอยูท่ ่เี รียบง่าย มีการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน
จุดอ่อน (Weakness)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณภาพการศึกษาของประชากรยังต่ากว่ามาตรฐาน
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
มีการระบาดของยาเสพติดในหมู่บา้ น
นา้ เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต้องรอนา้ ฝนจากธรรมชาติ
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานยังไม่เพียงพอ
มีการใช้สารเคมีมากขึน้ ในภาคการเกษตร
งบประมาณไม่เพียงพอในการรองรับการถ่ายโอนงาน เพื่อสร้างความเป็ นอยูท่ ่ดี ีให้กบั
ประชาชน
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ปั จจัยภายนอก ( External Factors )
โอกาส (Opportunity)
1. สังคมไทยน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ และ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ และเอกชนได้ มีการจัดตัง้ กองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การผลิตและการแปรรูปทางการเกษตร
3. รัฐบาลมีการกาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปั ญหายาเสพติดเป็ นวาระแห่งชาติโดยยัดหลักนิติ
ธรรม บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. ความนิยมของประชาชนที่บริโภคพืชผักเกษตรอินทรียม์ ีมากขึน้ เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรเคมีสู่
เกษตรอินทรียป์ ลอดสารพิษ ช่วยลดสารเคมี ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร
และช่วยให้เกษตรกรมีสขุ ภาพดีขนึ ้
5. ประชาชนมีความรูเ้ รื่องเทคโนโลยีมากขึน้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เข้ามาในชุมชนได้ดี
6. รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเป็ นธรรม ลดความเหลื่อมลา้ ของคนในสังคม
7. รัฐบาลมีนโยบายอนุรกั ษ์ ฟื ้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
8. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
อุปสรรค (Threat)
1. การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID – 2019)
2. การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน อาจก่อให้เกิดปั ญหาด้านการแข่งขันแรงงานที่มีทกั ษะสูงขึน้ ปั ญหา
แรงงานต่างด้าวในสัดส่วนที่เป็ นแรงงานผิดกฎหมาย มีคณ
ุ ภาพชีวิตต่า การเกิดโรคระบาด และ
ปั ญหาอาชญากรรมได้
3. ประชากรในตาบลมีวยั ผูส้ งู อายุเพิ่มมากขึน้ วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ภาวะวัยเจริญพันธ์
โดยรวมต่ากว่าระดับการทดแทน
4. เกษตรกรว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
5. ตาบลโนนกอกมีเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดชัยภูมิดา้ นเชิงเขาเป็ นเส้นทางผ่านยาเสพติด
6. ความผันผวน เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก อันเป็ นผลมาจากภาวะโลกร้อนก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของฤดูตา่ ง ๆ เกิดปั ญหาภัยแล้ง นา้ ท่วมฉับพลันบ่อยครัง้ ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตภาคการเกษตรได้รบั ความเสียหายเป็ นอย่างมาก
7. ปั จจัยการผลิตในภาคเกษตรมีราคาสูงขึน้ ส่งผลกระทบต่อการผลิต และความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชน

8

8. เกษตรกรยังต้องพึ่งพานา้ ทาการเกษตรจากธรรมชาติเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บนา้
ขนาดใหญ่เพื่อทาการเกษตร
9. การระบาดของยาเสพติดในกลุม่ เยาวชนยังมีอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินสถานภาพ
จากการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อ ม ปรากฏว่า องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลโนนกอก ยังมี ปั ญ หาที่
จะต้องแก้ไขจุดอ่อนภายในองค์กร ในด้านประสิทธิ ภาพทางการเงิน ด้านปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน และด้านการบริหารจัดการ ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในพืน้ ที่เอือ้ ต่อการดาเนินงานขององค์กร แต่ปัญหาที่สาคัญของตาบลโนนกอก
ที่จะต้องได้รบั การพัฒนาปรับปรุ งเร่งด่วน คือ การจัดหาแหล่งนา้ ให้เพียงพอในการทาการเกษตรเพราะ
เกษตรกรต้องรอนา้ ฝน หากปี ใดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่ได้ผล ซึ่งต่าง
จากท้องถิ่นอื่นที่มีพนื ้ ที่ติดกัน แต่มีคลองส่งนา้ ระบบชลประทานจากเขื่อนโนนเขวา ตาบล
โนน
ทอง เกษตรกรมี น ้า ท าการเกษตร อย่ า งเพี ย งพอ องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลโนนกอก จึ ง จ าเป็ น
ที่จะต้องกาหนดกลยุทธ์ปรับปรุ งแก้ไขโดยเร็ว เพื่อพัฒ นาภายในองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เปิ ดโอกาสในการขยายงานหรือสร้างความเจริญเติบโตต่อไป
3. กลยุทธ์องค์กร
1. เน้นการประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรม การดาเนินงานรวมทัง้ บทบาท ภาระหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ที่จ ะทาให้ป ระชาชนเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก
ในการบริการสาธารณะมากขึน้ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป
2. พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาด้านปฐมวัย ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการพัฒ นาการตามวัย
รวมทัง้ สนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกวัย ทุกช่วงอายุ เรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม
3. ศึกษาวิเคราะห์พนื ้ ที่ทางการเกษตร หาความเหมาะสมของพืชที่จะทาการเกษตรในพืน้ ที่
4. จัดหา ก่อสร้างระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน แหล่งนา้ และสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน และเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ ภายใต้แผนงาน การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รบั
จัดสรร และงบประมาณที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสม
4. เป้ าหมายขององค์กร
ประชาชนในพืน้ ที่ตาบลโนนกอกทุกวัย ได้รบั การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คุณภาพทางการศึกษา
และการประกอบอาชีพ ทัง้ อาชีพหลัก อาชีพรอง รวมทัง้ ได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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5. สรุปผลการวิเคราะห์ท่มี ีผลกระทบต่อผู้มสี ่วนได้เสีย
เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอกที่กล่าวมาข้างต้น อาทิเช่น การพัฒนาคุณภาพ
ชี วิต คุณ ภาพการศึ ก ษา การประกอบอาชี พ หลัก และอาชี พ รองของประชาชน การอนุรกั ษ์ป ระเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็ นภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก ที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การ และมี กิ จ กรรมแผนงาน/โครงการที่ ป รากฏในข้อ บัญ ญั ติ เรื่อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาของทุกปี อยูแ่ ล้ว เป้าหมายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ไม่มีเป้าหมายใดเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายสภา และองค์กรแต่อย่างใด เพราะไม่มีแผนงานใดที่ดาเนินการและบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาแล้วยุ่งยากแต่เป็ นแผนที่ง่ายต่อการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ ไม่มีความซับซ้อนหรือ
ต้องอาศัยเทคนิคขัน้ สูง หรือจะต้องศึกษาผลกระทบของโครงการแต่อย่างใด และการทาให้บรรลุเป้าหมาย
แผนงานโครงการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายก็เกิดจากการนาเสนอของประชาชน การจัดทาแผนชุมชน เป็ น
ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ทงั้ สิน้ เพียงแต่จะต้องจัดทาแบบประเมิน ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
และแผนงานงบประมาณที่นาไปดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ แต่ละเรื่องให้ทุกภาคส่วนได้รบั
ทราบต่อไป
6. การนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดมี าปรับใช้กับแผนดาเนินการ ประจาปี พ.ศ.
2565
ในจานวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอกได้บริหารจัดการ จะต้อง
อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ดังนี ้
6.1 ทาให้เกิดประโยชน์สขุ ต่อประชาชน ประชาชนชาวตาบลโนนกอกได้รบั การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา รักษาประเพณีวฒ
ั นธรรม พัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง กลุม่
ผูส้ งู อายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ได้รบั สวัสดิการอย่างทั่วถึง การดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านแหล่งนา้ เพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภค บริโภค ได้รบั การพัฒนาอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อใช้สญ
ั จร ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภัย
หลังจากประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรแล้วหลังฤดูกาลเก็บเกี่ ยว ได้มีการกระตุน้ พัฒนาอาชีพเสริม ที่
เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างรายได้ภาคครัวเรือน ทัง้ นีเ้ พื่อให้ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ่ดี ีขนึ ้
ครอบครัว สังคม เกิดความสุข
6.2 ทาให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อ ภารกิ จ ของรัฐ ในภารกิ จ ของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องดาเนินการตามภารกิจ
“บ าบัด ทุก ข์ บ ารุ งสุข ” ต่อ ประชาชนภายในต าบลโนนกอก ในแต่ล ะยุท ธศาสตร์ล ว้ นแล้ว แต่เป็ น กา
ดาเนินการเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก ในการ
บาบัดทุกข์ บารุงสุข ได้เป็ นอย่างดี
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6.3 ท าให้เกิ ด ประสิท ธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ้ม ค่า ในเชิ งภารกิ จ ของรัฐ การด าเนิ น การแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์ จะต้องดาเนินการอย่างระมัดระวัง เกิดความประหยัดในงบประมาณของรัฐ โดยเฉพาะการ
ด าเนิ น การจัด ซื อ้ จัด จ้า งตามแผนงาน โครงการ กิ จ กรรมใด ๆ จะต้อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บพัส ดุ ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สร้างความเป็ นธรรม เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการได้ทาการแข่งขันเสนอราคาต่อรัฐ
อย่างเป็ นโปร่งใสและเป็ นธรรม เสมอภาค เกิดการประหยัดงบประมาณของภาครัฐได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ส่งผลดีตอ่ ประชาชา หรือถ้าหากแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใด ได้มีขอ้ สังเกต ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วง
ติงจากประชาชน จากผูม้ ี ส่วนได้เสีย จากหน่วยงานกากับ ดูแล ตรวจสอบหรือเกิ ดจากการพบเห็นของ
หน่วยงานเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบัติงานนัน้ ๆ ว่า แผนงาน โครงการ หรือกิ จ กรรมใดหากด าเนินการไปแล้วไม่
เกิดผลคุม้ ค่า เป็ นการลงทุนเสียเปล่า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จะต้องเสนอข้อมูล รายละเอียด
ให้กบั ผูม้ ีอานาจ อนุมตั ิ อนุญาต พิจารณาทันที
6.4 ทาให้เกิดลดขัน้ ตอนการให้บริการกับผูม้ ารับบริการ ในการให้บริการประชาชน หรือผูม้ ีสว่ น
ได้เสีย ในแต่ล ะกิ จ กรรมขององค์การบริห ารส่วนต าบลโนนกอก จะต้องไม่ มี ขนั้ ตอนที่ ยุ่งยาก ซับซ้อ น
เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ปัดความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอกจะต้องจัดทาประกาศขัน้ ตอน
ระยะเวลา กิจกรรมต่าง ๆ ที่ประชาชนผูม้ ารับให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนผูม้ ารับบริการทราบว่า
กิจกรรมนี ้ มีระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ กี่นาที กี่ช่ วั โมง หรือกี่วนั เมื่อผูม้ ารับบริการไม่ได้รบั อานวย
ความสะดวกจากเจ้าหน้าที่จะต้องให้สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ผบู้ งั คับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องผู้
นัน้ ได้ หรือถ้าหากประชาชนผูม้ ารับบริการ ได้มาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่จะ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ก็จะต้องสามารถอธิ บายว่าจะต้องไปติดต่อที่หอ้ ง หรือส่วนราชการใด ผูใ้ ห้บริการเป็ น
ใคร วันนีต้ ิดต่อไม่ได้ จะเป็ นวันไหน ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการลดภารค่าใช้จ่าย ลดปั ญหาการเสียเวลาของประชาชน
ผูม้ ารับบริการ
6.5 เมื่อสิน้ สุดในรอบปี งบประมาณ หรือสิน้ สุดการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมใด
ไปแล้ว หรือว่าองค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก ได้พบข้อบกพร่อง ข้อร้องเรียน ข้อชีแ้ นะจากภาคส่วนต่าง ๆ
หรือ อาจจะพบเห็ น ว่า ระยะเวลาขั้น ตอน การปฏิ บั ติ ง าน การอ านวยความสะดวกให้แ ก่ ป ระชาชน
มีขอ้ บกพร่อง เกิ ดปั ญ หาอุปสรรค ควรที่จ ะมี การปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกกระบวนการ ขัน้ ตอนใด
เพื่ อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจ จุบัน เห็น ควรที่จ ะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลปฏิบตั ิราชการ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอกแต่งตัง้ พิจารณาต่อไป
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6.6 องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก จะต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลปฏิบตั ิราชการ
เพื่อให้มี การประชุมอย่างสม่ าเสมอ เป็ นช่วงการประชุมแบบไตรมาส หรือครึ่งปี หรือตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน
1. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงำน : บริหำรทั่วไป
1.2 แผนงำน : รักษำควำมสงบภำยใน
1.3 แผนงำน : กำรศึกษำ
1.4 แผนงำน : สำธำรณสุข
1.5 แผนงำน : สังคมสงเครำะห์
1.6 แผนงำน : ศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
รวมยุทธศำสตร์ที่ 1

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละของ

ทีด่ ำเนินกำร

โครงกำรทัง้ หมด

งบประมำณ

งบประมำณทัง้ หมด

(2)
(4)
(19)
(5)
(15)
(24)

1.74
3.48
16.52
4.35
13.04
20.87

120,000
230,000
5,966,500
710,000
945,000
831,000

0.77
1.48
38.41
4.57
6.08
5.35

69

54.78

8,802,500

56.66

หน่วยดำเนินกำร

สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุข
กองสวัสดิกำรฯ
กองกำรศึกษำ
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บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน
2.ยุทธศำสตร์

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละของ

ทีด่ ำเนินกำร

โครงกำรทัง้ หมด

งบประมำณ

งบประมำณทัง้ หมด

หน่วยดำเนินกำร

: กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน

2.1. แผนงำน : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

(22)

19.13

5,541,000

35.67

กองช่ำง

2.2 แผนงำน : ไฟฟ้ำถนน

(2)

1.74

515,350

3.32

กองช่ำง

24

20.87

6,056,350

38.99

รวมยุทธศำสตร์ที่ 2
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บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน
3. ยุทธศำสตร์

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละของ

ทีด่ ำเนินกำร

โครงกำรทัง้ หมด

งบประมำณ

งบประมำณทัง้ หมด

หน่วยดำเนินกำร

: กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

3.1. แผนงำน : กำรเกษตร
3.2 แผนงำน : สังคมสงเครำะห์

รวมยุทธศำสตร์ที่ 3

(1)
(1)

0.87
0.87

20,000
20,000

0.13 สำนักปลัด
0.13 กองสวัสดิกำรฯ

4

3.48

40,000

0.26
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บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน
4. ยุทธศำสตร์

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละของ

ทีด่ ำเนินกำร

โครงกำรทัง้ หมด

งบประมำณ

งบประมำณทัง้ หมด

หน่วยดำเนินกำร

: กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

4.1. แผนงำน : บริหำรงำนทั่วไป
4.2 แผนงำน : สังคมสงเครำะห์
4.3 แผนงำน : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
4.4 แผนงำน : กีฬำและนันทนำกำร
รวมยุทธศำสตร์ที่ 4

(9)
(4)
(1)
(1)
15

7.83
3.48
0.87
0.87
13.04

492,000
17,500
6,000
60,000
575,500

3.17 สำนักปลัด
0.11 กองสวัสดิกำรฯ
0.04
0.39
3.70
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บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ

จำนวน

คิดเป็นร้อยละของ

ทีด่ ำเนินกำร

โครงกำรทัง้ หมด

งบประมำณ

งบประมำณทัง้ หมด

หน่วยดำเนินกำร

5. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน
5.1 แผนงำน : สำธำรณสุข
5.2 แผนงำน : กำรเกษตร
รวมยุทธศำสตร์ที่ 5
รวมทั้งสิ้น

(2)
(2)
3
115

1.74
1.74

40,000
20,000
2.26
60,000
100.00 15,534,350

0.26 กองสำธำรณสุข
0.13 สำนักปลัด
0.39
100.00

17

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี/วันสำคัญ
และงำนนโยบำยของรัฐบำล

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนรัฐพิธ/ี วัน
สำคัญและงำนนโยบำยรัฐบำล

100,000

ตำบล
โนนกอก

2 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำร
ในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติกำร

20,000

อำเภอ
เกษตร
สมบูรณ์

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงกำรเดินรณงค์และป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

20,000

ตำบล
โนนกอก

สำนักปลัด

2 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์และ
เทศกำลปีใหม่

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์และปีใหม่

20,000

ตำบล
โนนกอก

สำนักปลัด

3 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติประจำองค์กำร

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ

บริหำรส่วนตำบลโนนกอก

ภัยพิบัติประจำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโนนกอก

140,000 นอกสถำนที่ สำนักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงกำรอบรมสมำชิกอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนหลักสูตร
จัดตั้ง อบต.โนนกอก

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
โครงกำรอบรมสมำชิกอำสำ

50,000

ตำบล
โนนกอก

สำนักปลัด

สมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
หลักสูตรจัดตั้ง อบต.โนนกอก
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงาน การศึกษา
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงกำรค่ำจ้ำงเหมำรถรับ-ส่ง เด็กเล็ก เพื่อรับ-ส่งเด็กเล็ก ของศูนย์
ของศูนย์เด็กเล็ก อบต.โนนกอก

2 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

เด็กเล็ก อบต.โนนกอก

เพื่อใช้จ่ำยในโครงกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

3 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรปฐม
วัยระดับอำเภอ
4 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

210,000 ศพด.ตำบล
โนนกอก

64,500 ศพด.ตำบล
โนนกอก

กอง
กำรศึกษำฯ

กอง
กำรศึกษำฯ

วิชำกำรปฐมวัยระดับอำเภอ

กอง
10,000 ศพด.ตำบล
โนนกอก กำรศึกษำฯ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ

25,000 ศพด.ตำบล
โนนกอก

เพื่อค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันทักษะ

กองกำร
ศึกษำฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงาน การศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ที่
(ผลผลิต)
(บาท) ดาเนินการ ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชำติ
6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพส่งเสริม

-เพื่อใช้จ่ำยในโครงกำรจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ

ประสบกำรณ์ของบุคลำกรทำง

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร
พัฒนำศักยภำพส่งเสริมประสบ

กำรศึกษำ

กำรณ์ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

7 โครงกำรพำน้องท่องโลกกว้ำง

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

5,000 ศพด.ตำบล
โนนกอก

ของเด็กเล็ก

เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้กับเด็กเล็ก
ในกำรศึกษำต่อ

กำรศึกษำฯ

15,000 ศพด.ตำบล
โนนกอก

กองกำร

20,000 นอกสถำนที่

กองกำร

โครงกำรพำน้องท่องโลกกว้ำง
8 โครงกำรส่งเสริมสร้ำงแรงจูงใจ

กอง

ศึกษำฯ

ศึกษำฯ
15,000 ศพด.ตำบล
โนนกอก

กองกำร
ศึกษำฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงาน การศึกษา
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงกำรอำหำรเสริม (นม)

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำร

1,521,000 ศพด.โนนกอก

ให้โรงเรียนประถมศึกษำฯและศูนย์

เสริม (นม) ให้โรงเรียนประถม

และ ร.ร.ประถม

พัฒนำเด็กเล็ก อบต.โนนกอก

ประถมศึกษำ (ตำบลโนนกอก)

ศึกษำในตำบล

10 โครงกำรวัสดุเครื่องแต่งกำย

เพื่อจัดซื้อจัดหำเครื่องแบบ
นักเรียน

11 โครงกำรวัสดุกำรศึกษำ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุทำงกำร
ศึกษำ สื่อกำรเรียนกำรสอน

12 โครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กเล็ก อบต. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน
โนนกอก

ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.
โนนกอก

48,000 ศพด.ตำบล
โนนกอก
336,000 ศพด.ตำบล
โนนกอก
873,000 ศพด.ตำบล
โนนกอก

กอง
กำรศึกษำฯ

กอง
กำรศึกษำฯ
กอง
กำรศึกษำฯ
กอง
กำรศึกษำฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงาน การศึกษา
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

เพื่ออุดหนุนกลุ่มนักเรียนตำบล

50,000 ร.ร.ประถม

หัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนประถม

โนนกอก ในกำรแข่งขันศิลป

ในพื้นที่

ศึกษำในเขตพื้นที่ตำบลโนนกอก

หัตถกรรมของกลุ่ม ร.ร ต.โนนกอก

ต.โนนกอก

14 โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร
15 โครงกำรพี่สอนน้อง

เพื่ออุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถม
ศึกษำตำบลโนนกอก
เพื่ออุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถม
ศึกษำในเขตพื้นที่ตำบลโนนกอก

30,000 กลุ่มโรงเรียน

กอง
กำรศึกษำฯ

กอง

ตำบลโนนกอก กำรศึกษำฯ

35,000 ร.ร.ประถม
ในพื้นที่

กอง
กำรศึกษำฯ

ต.โนนกอก
16 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกล
ยำเสพติด

เพื่ออุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถม
ศึกษำตำบลโนนกอก

30,000 กลุ่มโรงเรียน

กอง

ตำบลโนนกอก กำรศึกษำฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงาน การศึกษา
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงกำรอบรมจริยธรรม
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถม
ศึกษำ
18 โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนประถมศึกษำ

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

50,000 ร.ร.ประถม

โครงกำรอบรมจริยธรรมนักเรียน

ในพื้นที่

กลุ่ม ร.ร.ประถมพื้นที่ ต.โนนกอก

ต.โนนกอก

เพื่ออุดหนุนอำหำรกลำงวัน
ร.ร.ประถมศึกษำ

2,604,000 ร.ร.ประถม
ในพื้นที่

กอง
กำรศึกษำฯ

กอง
กำรศึกษำฯ

ต.โนนกอก
19 โครงกำรเพิ่มศักยภำพ
นักเรียนให้สำมำรถศึกษำต่อ

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนโนนกอกวิทยำ

25,000 ร.ร.โนนกอก
วิทยำ

กอง
กำรศึกษำฯ

หรือวัดผลทำงกำรศึกษำจำกหน่วย
งำนอื่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงาน สาธารณสุข
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
เด็กจมน้ำ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำร

40,000

ป้องกันและแก้ไขปัญหำเด็กจมน้ำ

อบต.

โนนกอก สำธำรณสุขฯ

กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษำตำบล

และงำนป้อง

โนนกอก
2 โครงกำรส่งเสริมกำรออก

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริม

กำลังกำยเต้นแอโรบิค

กำรออกกำลังกำยเต้นแอโรบิค

3 โครงกำรสร้ำงพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้ำในระดับท้องถิ่น

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำร
สร้ำงพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ

กอง

กันฯ
50,000

อบต.

กอง

โนนกอก สำธำรณสุขฯ
75,000

อบต.

กอง

โนนกอก สำธำรณสุขฯ

ในระดับท้องถิ่น
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงาน สาธารณสุข
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงกำรอบรมฟื้นฟูศักยภำพ
ทีมกู้ชีพ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำร
ฝึกอบรมฟื้นฟูศักยภำพทีมกู้ชีพ

โครงกำรจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ

หรือกำรแพทย์

วิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์

5 โครงกำรตำมพระรำชดำริด้ำน
สำธำรณสุข

70,000

เพื่ออุดหนุนโครงกำรตำมพระรำช
ดำริด้ำนสำธำรณสุข

อบต.

กอง

โนนกอก สำธำรณสุขฯ
275,000

อบต.

กอง

โนนกอก สำธำรณสุขฯ
200,000

อบต.

กอง

โนนกอก สำธำรณสุขฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงกำร "น้ำคือชีวิต" ศำสตร์

เพื่อใช้จ่ำยในโครงกำร

ของพระรำชำสู่แปลงเกษตร

"น้ำคือชีวิต" ศำสตร์ของ

ผสมผสำน

พระรำชำฯ

2 โครงกำรค่ำยผู้นำเด็กและเยำวชน
คนรุ่นใหม่
3 โครงกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรค่ำย

30,000

40,000

ผู้นำเด็กและเยำวชนคนรุ่นใหม่
-เพื่อใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันผู้สูง

100,000

อำยุ อบรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ

อบต.

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

อบต.

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

อบต.

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

อบต.

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

แก่ผู้สูงอำยุ
4 โครงกำรจัดงำนวันสตรีสำกล

- เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม
จัดงำนวันสตรีสำกล

65,000

28

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส
ผู้มีรำยได้น้อย

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรช่วย

20,000

เหลือผู้ด้อยโอกำสผู้มีรำยได้น้อย

6 โครงกำรผู้สูงวัยไฝ่ธรรมะสร้ำง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรผู้สูงวัย

ปัญญำ และพัฒนำจิตใจ

ไฝ่ธรรมะสร้ำงปัญญำ และพัฒนำ

30,000

ตำบล

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

ตำบล

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

อบต.

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

จิตใจ
7 โครงกำรจัดฝึกอบรม ศึกษำดูงำน

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดฝึก

ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ อบรม ศึกษำดูงำนส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ

40,000

29

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงกำรฝึกอบรมสนับสนุน และ
ส่งเสริมกลุ่มอำชีพตำบลโนนกอก

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรฝึก

60,000

อบรมสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่ม

ตำบล

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

ตำบล

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

ตำบล

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

อำชีพตำบลโนนกอก
9 โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำร

50,000

โรงเรียนผู้สูงอำยุ
10 โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำร

พรบ.ต่ำงๆ และรณรงค์ยุติควำม

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย

รุณแรง ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ

พรบ.ต่ำงๆ และรณรงค์ยุติควำม

ผู้พิกำร บุคคลในครอบครัว

รุณแรง ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ

20,000

ผู้พิกำร บุคคลในครอบครัว
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงกำรอบรมป้องกัน และแก้ไข

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรอบรม

ปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน

และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่

วัยเรียน

พร้อมในวัยเรียน

12 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ พัฒนำ
ศักยภำพกลุ่มสตรี

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรอบรม

20,000

200,000

ให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพกลุ่ม

ตำบล

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

ตำบล

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

ตำบล

กอง

โนนกอก

สวัสดิกำรฯ

สตรี
13 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ พัฒนำ
ศักยภำพคณะกรรมกำรหมู่ บ้ำน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรอบรม
ให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพคณะ

240,000

กรรมกำรหมู่ บ้ำน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
14 โครงกำรออกเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำรออก
10,000 ตำบล
ผู้ด้อยโอกำสที่ยำกไร้

15 โครงกำรจัดซื้อวัสดุกันหนำวสำหรับ

เยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส
ที่ยำกไร้

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกันหนำว

ผู้สูงอำยุ ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อย

สำหรับผู้สูงอำยุ ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อย

โอกำสทำงสังคม

โอกำสทำงสังคม

โนนกอก

170,000 หมู่ 1-10

สวัสดิกำรฯ

กอง
สวัสดิกำรฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงกำรแข่งขันกีฬำชุมชน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดแข่งขันกีฬำ

สัมพันธ์ตำบลโนนกอก

ชุมชนสัมพันธ์ตำบลโนนกอก

2 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำ

ประถมศึกษำกลุ่มโรงเรียน

นักเรียนประถมศึกษำตำบล

ตำบลโนนกอก

โนนกอก

4 โครงกำรแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำน
บ้ำนนกเจ่ำ หมู่ 2
5 โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล
"โนนกอกคัพ"

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำ

200,000

55,000

10,000

อบต.

กอง

โนนกอก

กำรศึกษำฯ

อบต.

กอง

โนนกอก

กำรศึกษำฯ

หมู่ ที่ 2

กอง
กำรศึกษำฯ

พื้นบ้ำนบ้ำนนกเจ่ำ หมู2่
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ฟุตซอลตำบลโนนกอก

50,000

อบต.

กอง

โนนกอก

กำรศึกษำฯ

33

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงกำรแข่งขันกีฬำอนุบำลตำบล
โนนกอก
7 โครงกำรแข่งขันเชื่อมควำมสัมพันธ์
ของหน่วยงำนรำชกำร (กีฬำผู้นำ)
8 โครงกำรส่งทีมกีฬำ อบต.โนนกอก
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับต่ำงๆ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรแข่งขัน

20,000

กีฬำนักเรียนอนุบำลตำบลโนนกอก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำ

40,000

ผู้นำสัมพันธ์ตำบลโนนกอก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ง

200,000

ทีกีฬำ อบต.เข้ำร่วมแข่งขันในระดับ

อบต.

กอง

โนนกอก

กำรศึกษำฯ

อบต.

กอง

โนนกอก

กำรศึกษำฯ

อบต.

กอง

โนนกอก

กำรศึกษำฯ

หมู่ 1,9

กอง

ต่ำงๆ
9 โครงกำรจัดงำนประเพณีฉลอง
รูปปั้นหลวงปู่ผำ บ้ำนเมืองกลำง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี
ฉลองรูปปั้นหลวงปู่ผำ

8,000

กำรศึกษำฯ

หมู่ 1
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 แผนงาน ศาสนา
1 แนวทางพั
วัฒนธรรม
ฒนาและนั
การพั
นทนาการ
ฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงกำรจัดงำนประเพณีถวำย
เทียนพรรษำ
11 โครงกำรจัดงำนประเพณีเทศ
มหำชำติชำดก

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนงำนประเพณี

25,000

ถวำยเทียนพรรษำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

28,000

อบต.

กอง

โนนกอก

กำรศึกษำฯ

หมู่ ที่10

กอง

เทศมหำชำติชำดก

12 โครงกำรจัดงำนประเพณี
บวงสรวงตำปู่บ้ำนตำบลโนนกอก

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

13 โครงกำรจัดงำนประเพณีรดน้ำ
ขอพรผู้สูงอำยุ หมู่ 1,9

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

กำรศึกษำฯ
20,000 หมู่ ที่ 1-10

บวงสรวงตำปู่บ้ำน

รดน้ำขอพรผู้สูงอำยุ

กอง
กำรศึกษำฯ

3,000 หมู่ ที่ 1,9

กอง
กำรศึกษำฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 แผนงาน ศาสนา
1 แนวทางการพั
วัฒนธรรม และนั
ฒนานทนาการ
พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงกำรจัดงำนรดน้ำขอพร
ผู้สูงอำยุ บ้ำนนกเจ่ำหมู่ ที่ 2
15 โครงกำรจัดงำนประเพณีรำ
บวงสรวงท่ำศำล หมู่ที่ 10
16 โครงกำรจัดงำนประเพณีรำบวง
สรวงศำลมะนำว หมู่ 10
17 โครงกำรจัดงำนประเพณีลอย
กระทง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

3,000

หมู่ ที่ 2

รดน้ำขอพรผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

กำรศึกษำฯ
8,000 หมู่ ที่ 10

รำบวงสรวงท่ำศำล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

ลอยกระทงตำบลโนนกอก

กอง
กำรศึกษำฯ

10,000

หมู่ ที่ 10

รำบวงสรวงศำลมะนำว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

กอง

กอง
กำรศึกษำฯ

60,000

อบต.

กอง

โนนกอก

กำรศึกษำฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 แผนงาน ศาสนา
1 แนวทางการพั
วัฒนธรรม และนั
ฒนานทนาการ
พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18 โครงกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ำ
พระเจ้ำอุ้ย หมู่ 9
19 โครงกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ำ
พระธำตุบ้ำนเปือย หมู่ 4

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

หมู่ ที่ 9

สรงน้ำพระเจ้ำอุ้ย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

ประธำน 3 ปรำงค์ หมู่ 3

สรงน้ำพระประธำน 3 ปรำงค์

21 โครงกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ำ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี
สรงน้ำพระภูกระแต

กอง
กำรศึกษำฯ

8,000

หมู่ ที่ 4

สรงน้ำพระธำตุบ้ำนเปือย

20 โครงกำรประเพณีสรงน้ำพระ

พระภูกระแต หมู่ ที่ 2

8,000

กอง
กำรศึกษำฯ

2,000

หมู่ ที่ 3

กอง
กำรศึกษำฯ

10,000

หมู่ ที่ 2

กอง
กำรศึกษำฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 แผนงาน ศาสนา
1 แนวทางการพั
วัฒนธรรม และนั
ฒนานทนาการ
พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
ลำดับ
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต)
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22 โครงกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ำ
รอยพระบำท หมู่ ที่ 5
23 โครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

8,000

หมู่ ที่5

รอยพระบำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรสืบสำน

กำรศึกษำฯ
50,000

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

24 โครงกำรจัดงำนประเพณีฉลอง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี

รูปปั้นพระครูเกษมธรรมโฆษิต

ฉลองรูปปั้นพระครูเกษมธรรม

บ้ำนนกเจ่ำ หมู่ 2

โฆษิต

กอง

5,000

ตำบล

กอง

โนนกอก

กำรศึกษำฯ

หมู่ ที่ 2

กอง
กำรศึกษำฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผด. 2

2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
2.1 แผนงาน ไฟฟ้ าถนน
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท)
ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

2

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงบ้ำน
โนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 เริ่มจำกบ้ำนนำย
สุขสรรค์ มำชัยภูมิ

เริ่มจำกบ้ำนนำยสุขสรรค์ มำชัยภูมิ-บ้ำนนำงถำวร ฉวีหินตั้ง

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงบ้ำน
โนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 เริ่มจำกที่นำงสำว
สุขสำเริง สืบสำรำญ

เริ่มจำกที่นำงสำวสุขสำเริง สืบสำรำญ-นำยสนิท สืบสำรำญ

429,000

หมู่ 9

กองช่ำง

86,350

หมู่ 9

กองช่ำง

ยำว 78 เมตร รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำร

ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำเกษตรสมบูรณ์

ยำว 157 เมตร รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำร

ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำเกษตรสมบูรณ์
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 2

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

โครงกำรก่อสร้ำงห้องงำนป้องกัน และห้อง
EMS

ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 12.50 เมตร สูง 4.00 เมตร
รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกออกกำหนด

350,000

อบต.
โนนกอก

กองช่ำง

2

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตสริมเหล็ก
บ้ำนสระ หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 ถนนคสล.เดิม-ทีนำงสำรำญ คุ้มเขว้ำ

113,000

หมู่ที่ 7

กองช่ำง

ช่วงที่ 2 จำกที่นำงแก้ว โคตรบำรุงถึงที่ นำงสมบัติ

3

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนสระ หมู่ที่ 8

เริ่มจำกทำงหลวงชนบท หมำยเลข 4021 - ที่นำย
ชำติชำยโยชัย กว้ำง 3 เมตร ยำว 300 เมตร หนำ
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 900 ตรม.

452,000

หมู่ที่ 8

กองช่ำง

4

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนนกเจ่ำ หมู่ที่ 2 สำยบ้ำนนำยยุพเนตร

เริ่มจำกบ้ำนนำยยุพเนตร สมบัตหิ ลำย-บ้ำนนำยหวั่ง
ฦำชำ กว้ำง 3 เมตร ยำว 161 เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 483 ตรม.

241,000

หมู่ 2

กองช่ำง

5

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เริ่มจำกบ้ำนนำยมนูญ ถิ่นโสภำ - บ้ำนนำยศิริโชค

499,000

หมู่ 5

กองช่ำง

บ้ำนโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 จำกบ้ำนนำยมนูญ

งำมศักดิ์ กว้ำง 4 เมตร ยำว 238 เมตร หนำ 0.15 เมตร

ถิ่นโสภำ

หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 952 ตรม.
40

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 2

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6

7

8

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนเปือย หมู่ที่ 4 จำกถนนคอนกรีตเดิมที่นำงผม บุรำณ
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนเมืองกลำง หมู่ที่ 1 สำยบ้ำนนำยสุด
สุขสนิท
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนสระ หมู่ที่ 10 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเดิม

จำกถนนคอนกรีตเดิม - ที่นำงผม บุรำณ กว้ำง 5 เมตร
ยำว 193 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนรกรีต

497,000

หมู่ 4

กองช่ำง

52,000

หมู่ 1

กองช่ำง

142,000

ม.10

กองช่ำง

ไม่น้อยกว่ำ 965 ตำรำงเมตร
เริ่มจำกบ้ำนนำยสุด สุขสนิท - บ้ำนนำยทองสุข
ขันทอง กว้าง 3 เมตา ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 105 ตำรำงเมตร
กว้ำง 4 เมตร ยำว 51 เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 204 ตำรำงเมตร
พร้อมทำกำรเทลำนอเนกประสงค์ให้ได้พื้นที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่ำ 109.20 ตำรำงเมตร หนำ 0.10 เมตร
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 2

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เริ่มจำก คสล.เดิม ถึง บ้ำนนำงนันทิยำ อินหอม
กว้ำง 4 เมตร ยำว 300 เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 1,200 ตำรำงเมตร

499,000

หมู่ 3

กองช่ำง

10 โครงกำรก่อสร้ำงบล็อกคอนเวิร์สบ้ำนสระ
หมู่ที่ 8

บริเวณที่ นำนำงเซีย บัวสระ
ขนำดกว้ำง 2.10X2.10 เมตร ยำว 3.00 เมตร
จำนวน 2 ช่องทำง

257,000

หมู่ 8

กองช่ำง

11 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้ำนเมืองกลำง หมู่ที่ 1 กลุ่มละ
7 คน จำนวน 3 กลุ่ม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้ำนเมืองกลำง หมู่ที่ 1 กลุ่มละ
7 คน จำนวน 3 กลุ่ม

246,000

หมู่ 1

กองช่ำง

12 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 กลุ่มละ
7 คน จำนวน 2 กลุ่ม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 กลุ่มละ
7 คน จำนวน 2 กลุ่ม

164,000

หมู่ 9

กองช่ำง

9

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้ำนโสกเชือก หมู่ที่ 3 จำกถนน คสล.เดิม
ถึงที่นำงนันทิยำ อินหอม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท)
ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 2

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดทำเสำหลักเขตทำงหลวงท้องถิ่น
และที่สำธำรณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลโนนกอก และที่ สำธำรณประโยชน์ในพื้นที่ ตำบลโนนกอก

13 โครงกำรจัดทำเสำหลักเขตทำงหลวงท้องถิ่น

50,000

ตำบล
โนนกอก

กองช่ำง

14 โครงกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้ำนนกเจ่ำ
หมู่ที่ 2 กลุ่มละ 7 คน จำนวน 5 กลุ่ม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้ำนนกเจ่ำหมู่ที่ 2 กลุ่มละ 7 คน
จำนวน 5 กลุ่ม

225,000

หมู่ 2

กองช่ำง

15 โครงกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
บ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 กลุ่มละ 7 คน
จำนวน 6 กลุ่ม

270,000

หมู่ 9

กองช่ำง

16 โครงกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
บ้ำนเมืองกลำง หมู่ที่ 1

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้ำนเมืองกลำง หมู่ที่ 1 กลุ่มละ 7 คน
จำนวน 5 กลุ่ม

225,000

หมู่ 1

กองช่ำง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท)
ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 2

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
บ้ำนสระ หมู่ที่ 10

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้ำนสระ หมู่ที่ 10 กลุ่มละ 7 คน
จำนวน 5 กลุ่ม

225,000

หมู่ 10

กองช่ำง

18 โครงกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
บ้ำนสระ หมู่ที่ 7

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้ำนสระ หมู่ที่ 10 กลุ่มละ 7 คน
จำนวน 10 กลุ่ม

450,000

หมู่ 7

กองช่ำง

19 โครงกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
บ้ำนสระ หมู่ที่ 6

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้ำนสระ หมู่ที่ 6 กลุ่มละ 7 คน
จำนวน 5 กลุ่ม

360,000

หมู่ 6

กองช่ำง

20 โครงกำรปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้ำสู่
พื้นที่กำรเกษตรบ้ำนสระ หมู่ที่ 10

เริ่มจำกที่นำยจรัญ เกงชัยภูมิ - ที่นำยประจันทร์
คงโนนกอก ขำดกว้ำง 2.50 เมตร ยำว 1,245 เมตร

89,000

หมู่ 10

กองช่ำง

หนำเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ
155.63 ลบ.ม และทำกำรถมดินได้ปริมำตรดินถมไม่
น้อยกว่ำ 100 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งและทำกำรวำง
ท่อเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อนและวำง
ท่อเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท)
ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 2

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 โครงกำรปรับปรุงรำงส่งน้ำลำห้วยยำง
บริเวณที่ นำนำยจวน วังสระ ขนำดช่องระบำยน้ำ
บ้ำนสระ หมี่ 6 บริเวณที่นำนำยจวน วังสระ กว้ำง 2.00X2.00 เมตร ยำว 3.50 เมตร จำนวน
2 ช่องทำง
22 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ำพร้อมบ่อพักท่อ
ระบำยน้ำบ้ำนโสกเชือก หมู่ที่ 3

โดยทำกำรวำงท่อระบำยน้ำใหม่ขนำดเส้นผ่ำศูนย์

64,000

71,000

หมู่ 6

กองช่ำง

หมู่ 3

กองช่ำง

กลำง 0.40 เซนติเมตร จำนวน 39 ท่อน พร้อมยำแนว

ประสำนท่อทำกำรก่อร้ำงบ่อพักท่อระบำยน้ำขนำด
กว้ำง 0.70 เมตร ยำว 0.70 เมตร ลึก 1.00 เมตร
จำนวน 4 บ่อพัก และขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ยำว
1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อพัก
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. 2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
รำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

20,000

อบต.

สำนักปลัด

โนนกอก

มำจำกพระรำชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำสยำม
บรมรำชกุมำรี
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. 2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
3. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรอบรม
ให้ควำมรู้เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

ตำบล

กอง

โนนกอก สวัสดิกำรฯ
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บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผด . 2

4. ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
4.1 แผนงาน บริหารทัว่ ไป
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

โครงกำรเลือกตัง้ ท้องถิ่น

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือก
ตัง้ ท้องถิ่น เลือกตัง้ สมำชิกสภำผู้
แทนรำษฎรและกำรเลือกตัง้ อื่นๆ

300,000

ตำบล
โนนกอก

สำนักปลัด

2

โครงกำรอบรมคุณธรรม
จริยธรรมระเบียบวินัยและกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน

10,000

สำนักปลัด

โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ

ตำบล
โนนกอก

3

โครงกำรออกให้บริกำรประชำชน
ในพื้นที่ตำบลโนนกอก

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำรออกให้บริกำรประชำชน

15,000

ตำบล
โนนกอก

สำนักปลัด

4

โครงกำรจัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน

เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน
จำนวน 4 ตัว

8,000

อบต.
โนนกอก

สำนักปลัด

67,500

อบต.
โนนกอก

สักปลัด

5 โครงกำรจัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำนชนิด
พลำสติก

เพื่อจัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำนชนิดพลำสติก
จำนวน 300 ตัว
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บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผด . 2

4. ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
4.1 แผนงาน บริหารทัว่ ไป
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6

โครงกำรจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมวำง
เครื่องพิมพ์จำนวน 2 ตัว

10,000

อบต.
โนนกอก

สำนักปลัด

7

โครงกำรจัดซื้อโต๊ะทำงำน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำน
จำนวน 2 ตัว

13,000

อบต.
โนนกอก

สำนักปลัด

8

โครงกำรจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอม
พิวเตอร์แบบตั้วโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง

46,000

อบต.
โนนกอก

สำนักปลัด

9 โครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
จำนวน 3 เครื่อง

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์

22,500

อบต.
โนนกอก

สำนักปลัด

จำนวน 3 เครื่อง
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บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผด . 2

4. ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
4.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

2

โครงกำรจัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน
จำนวน 2 ตัว

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน
จำนวน 2 ตัวๆละ 2,000 บำท

4,000

โครงกำรจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 ตัว

5,000

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำนแบบเหล็ก
จำนวน 1 ตัว

6,000

เพ่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด

2,500

3 โครงกำรจัดซื้อโต๊ะทำงำนแบบเหล็ก
จำนวน 1 ตัว

4 โครงกำรจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
จำนวน 1 เครื่อง

VA จำนวน 1 เครื่องมีกำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ

อบต.
โนนกอก
อบต.
โนนกอก
อบต.
โนนกอก
อบต.
โนนกอก

กอง
สวัสดิกำรฯ

กอง
สวัสดิกำรฯ

กอง
สวัสดิกำรฯ

กอง
สวัสดิกำรฯ

800 VA (480 Watt) สำมำรถสำรองไฟฟ้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
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บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผด . 2

4. ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
4.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

โครงกำรจัดซื้อวัสดุหล่อและทดสอบ
คอนกรีตสำหรับงำนก่อสร้ำง
อบต.โนนกอก

เพื่อจ่ำยป็นค่ำจัดซื้อวัสดุหล่อและทด
สอบคอนกรีตสำหรับงำนก่อสร้ำง
อบต.โนนกอก

6,000

อบต.
โนนกอก

กองช่ำง

4. ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
4.4 แผนงาน กีฬาและนันทนาการ
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท) ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกกำลังกำย
กลำงแจ้ง บ้ำนโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ำยป็นค่ำจัดเครื่องออกกำลังกำย
กลำงแจ้ง

60,000 บ้ำนโนน
เห็ดไคล

กอง
กำรศึกษำฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. 2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
5.1 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท)
ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร

10,000

คูคลองสวยนำใส ตำบลโนนกอก

2 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ เพื่อเป็นค่ำในกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบบูรณำกำร

30,000

คู คลอง
สระนำ
ตำบล
โนนกอก

กอง
สำธำรณสุขฯ
กอง
สำธำรณสุขฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. 2

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนกอก อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
5. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
5.2 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต)

งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
(บำท)
ดำเนินกำร ดำเนินกำร

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงกำรรณรงค์ร่วมใจปลูก เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
ต้นไม้ถวำยเป็นพระรำชกุศล โครงกำรรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้
ถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวัน
เนื่องในวันสำคัญต่ำงๆ

15,000

ตำบล
โนนกอก

สำนักปลัด

5,000

อบต.

สำนักปลัด

สำคัญต่ำงๆ

2 โครงกำรอุทยำนธรณี
"ชัยภูมิจีโอพำร์ค"

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำดำเนินโครงกำร
โครงกำรอุทยำนธรณี
"ชัยภูมิจีโอพำร์ค"

โนนกอก
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ภาคผนวก

