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ส่วนที่ 1 

1.1 บทน ำ 
แผนการด าเนินงาน เป็นแผนจัดท าข้ึนหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว และ

เป็นแผนท่ีแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณและระยะเวลาท่ีชัดเจน แสดงถึง
การด าเนินงานจริง  และเป็นแผนท่ีได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการ
ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท าให้แนวทางในการด าเนินงานประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากย่ิงข้ึน และจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความ
สะดวกมากย่ิงข้ึนอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

(1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 (2) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ท าให้มีความชัดเจน              

ในการปฏิบัติมากย่ิงข้ึน 

 (3) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการ  การท างานกับหน่วยงานอื่น   
 (4) เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 (5) เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล     

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

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

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้อง
ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

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

โนนกอกและหน่วยงานต่าง ๆ 

(3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก น าร่าง
แผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

(4) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เพื่อให้ความเห็นชอบ 

(5) เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน และปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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แผนภูมิขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ       (อบต.) 
จัดท าแผนพัฒนา อบต.     (หน่วยงานอื่น) 
 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนา อบต. 
 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนา อบต. 
 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
 

 

 

 

 

   

 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช ้
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1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

 (1) ผู้ปฏิบัติงานรู้ข้ันตอนและรายละเอียดของานเสมือนปฏิทินการท างาน จึงสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 (2) ผู้บริหารท้องถ่ินสามารถน าแผนการด าเนินงาน ไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
เมื่อส้ินปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 (3) ท าให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน
สามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

ส่วนที่  2 

 

 

 

 

 บัญชีสรุปโครงกำร/งบประมำณ 

 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

 

 

 

 

 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกอก 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
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1. วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  และยุทธศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์: พฒันาการศกึษาใหมี้
คณุภาพและมาตรฐาน ประสาน
ภาคประชารฐั สง่เสรมิการเกษตร
ใหม้ั่งคั่ง มุ่งหวงัคณุภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืน 

 

 

พันธกิจ  : เป็นหนว่ยงานท่ีขบัเคลื่อน 

                 การพฒันา ทอ้งถ่ินและเป็น 

                 ศนูยก์ลางประสานการพฒันา 

                 ทอ้งถ่ินใหก้บัหนว่ยงานอ่ืน 

ยุทธศาสตรท์ี่  1 

การพฒันาสงัคมและ
คณุภาพชีวิตตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท์ี่  2 

การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่  3 

การพฒันาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่  4 

การบรหิารกิจการ 
บา้นเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรท์ี่  5 

การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวและบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มแบบมีสว่นรว่มอยา่งยั่งยืน 
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2. การรวบรวมและวเิคราะหข้์อมูล 

 ปัจจัยภายใน ( Internal Factors ) 

จุดแข็ง  (Strengths) 

1.  มีทรพัยากรป่าชมุชนท่ีอุดมสมบูรณ ์ หาของป่าเพื่อการยงัชีพได ้

2. มีพืน้ท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตร  สามารถปลกูพืชไดห้ลากหลายชนิด  พืชเศรษฐกิจท่ี
สรา้งรายไดส้  าคญั  ไดแ้ก่  ออ้ย  ขา้ว และพรกิ 

3. มีพืน้ท่ีเหมาะสมท่ีจะพฒันาแหลง่น า้ตน้ทนุดา้นการเกษตร 

4. มีพืน้ท่ีเหมาะสมพรอ้มรองรบัการลงทนุดา้นพลงังานทดแทนโซลา่เซล 

5. มีหตัถกรรมทอผา้ไหม  และเครื่องจกัสาน 

6. มีขนบธรรมเนียม  ประเพณีท่ีดีงาม  ภมิูปัญญาชาวบา้นจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

7. มีสงัคมความเป็นอยูท่ี่เรยีบงา่ย  มีการพึ่งพาอาศยักนัของคนในชุมชน 

 

จุดอ่อน  (Weakness) 

1. คณุภาพการศกึษาของประชากรยงัต ่ากวา่มาตรฐาน 

2. ประชาชนไม่สามารถเขา้ถึงแหลง่เงินทนุ 

3. มีการระบาดของยาเสพติดในหมู่บา้น 

4. น า้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอตอ้งรอน า้ฝนจากธรรมชาติ 

5. ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานยงัไม่เพียงพอ 

6. มีการใชส้ารเคมีมากขึน้ในภาคการเกษตร 

7. งบประมาณไม่เพียงพอในการรองรบัการถ่ายโอนงาน  เพื่อสรา้งความเป็นอยูท่ี่ดีใหก้บั
ประชาชน 
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ปัจจัยภายนอก  ( External  Factors ) 

โอกาส (Opportunity) 

1. สงัคมไทยนอ้มน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตา่ง ๆ  อยา่งกวา้งขวาง 

2. รฐับาลมีนโยบายสง่เสรมิกระบวนการสรา้งอาชีพ  สรา้งงานใหแ้ก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได ้ และ
สามารถเขา้ถึงแหลง่เงินทุนจากภาครฐั  และเอกชนได ้ มีการจดัตัง้กองทนุตา่ง ๆ  เพื่อสนบัสนนุ
การผลติและการแปรรูปทางการเกษตร 

3. รฐับาลมีการก าหนดใหก้ารแกไ้ขและปอ้งกนัปัญหายาเสพติดเป็นวาระแหง่ชาติโดยยดัหลกันิติ
ธรรม  บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเครง่ครดั 

4. ความนิยมของประชาชนท่ีบรโิภคพืชผกัเกษตรอินทรยีมี์มากขึน้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรเคมีสู่
เกษตรอินทรยีป์ลอดสารพิษ  ช่วยลดสารเคมี  ลดตน้ทนุการผลติ  สรา้งมลูคา่เพิ่มแก่เกษตรกร  
และช่วยใหเ้กษตรกรมีสขุภาพดีขึน้ 

5. ประชาชนมีความรูเ้รื่องเทคโนโลยีมากขึน้  ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ท่ีเขา้มาในชุมชนไดดี้ 

6. รฐับาลมีนโยบายสรา้งความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล  า้ของคนในสงัคม 

7. รฐับาลมีนโยบายอนรุกัษ ์ ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ  ดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

8. รฐับาลมีนโยบายสนบัสนนุการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินใหมี้ประสทิธิภาพ  
โปรง่ใส  ตรวจสอบได ้ ใหบ้รกิารสาธารณะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งทั่วถึง 

อุปสรรค  (Threat) 

1. การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 ( COVID – 2019) 
2. การเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน  อาจก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการแขง่ขนัแรงงานท่ีมีทกัษะสงูขึน้  ปัญหา

แรงงานตา่งดา้วในสดัสว่นท่ีเป็นแรงงานผิดกฎหมาย  มีคณุภาพชีวิตต ่า  การเกิดโรคระบาด  และ
ปัญหาอาชญากรรมได ้

3. ประชากรในต าบลมีวยัผูส้งูอายเุพิ่มมากขึน้  วยัเด็กและวยัแรงงานลดลง  ภาวะวยัเจรญิพนัธ์
โดยรวมต ่ากวา่ระดบัการทดแทน 

4. เกษตรกรวา่งงานหลงัฤดกูาลเก็บเก่ียว 

5. ต าบลโนนกอกมีเสน้ทางเช่ือมตอ่จงัหวดัชยัภมิูดา้นเชิงเขาเป็นเสน้ทางผา่นยาเสพติด 

6. ความผนัผวน  เปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศโลก  อนัเป็นผลมาจากภาวะโลกรอ้นก่อใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงของฤดตูา่ง ๆ เกิดปัญหาภยัแลง้  น า้ทว่มฉบัพลนับอ่ยครัง้  สง่ผลกระทบตอ่
ผลผลติภาคการเกษตรไดร้บัความเสยีหายเป็นอย่างมาก 

7. ปัจจยัการผลติในภาคเกษตรมีราคาสงูขึน้สง่ผลกระทบตอ่การผลติ  และความเป็นอยูข่อง
ประชาชน 
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8. เกษตรกรยงัตอ้งพึ่งพาน า้ท าการเกษตรจากธรรมชาติเป็นสว่นใหญ่  เน่ืองจากขาดแหลง่กกัเก็บน า้
ขนาดใหญ่เพื่อท าการเกษตร   

9. การระบาดของยาเสพติดในกลุม่เยาวชนยงัมีอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ผลการประเมินสถานภาพ 

 จากการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปรากฏว่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก ยังมีปัญหาท่ี
จะตอ้งแกไ้ขจุดอ่อนภายในองคก์ร ในดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน ดา้นปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการ
ปฏิบติังาน และดา้นการบรหิารจัดการ ในขณะท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นสงัคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี  และสภาพแวดลอ้มในพืน้ท่ีเอือ้ต่อการด าเนินงานขององคก์ร  แต่ปัญหาท่ีส  าคญัของต าบลโนนกอก  
ท่ีจะตอ้งไดร้บัการพฒันาปรบัปรุงเรง่ด่วน  คือ  การจัดหาแหลง่น า้ใหเ้พียงพอในการท าการเกษตรเพราะ
เกษตรกรตอ้งรอน า้ฝน  หากปีใดฝนฟ้าไม่ตกตอ้งตามฤดกูาล  ผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่ไดผ้ล  ซึ่งต่าง
จากทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีพืน้ท่ีติดกนั   แตมี่คลองสง่น า้ระบบชลประทานจากเขื่อนโนนเขวา  ต าบล                โนน
ทอง  เกษตรกรมีน ้าท าการเกษตร  อย่างเพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จึงจ าเป็น                     
ท่ีจะตอ้งก าหนดกลยุทธ์ปรบัปรุงแกไ้ขโดยเร็ว  เพื่อพฒันาภายในองคก์รใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีเปิดโอกาสในการขยายงานหรอืสรา้งความเจรญิเติบโตตอ่ไป   

3. กลยุทธอ์งคก์ร 

 1. เนน้การประชาสมัพนัธภ์ารกิจ กิจกรรม การด าเนินงานรวมทัง้ บทบาท ภาระหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล ท่ีจะท าใหป้ระชาชนเขา้ใจถึงบทบาท หนา้ท่ี ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก                 
ในการบรกิารสาธารณะมากขึน้และใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมตา่งๆ ตอ่ไป 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดา้นปฐมวัย ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการพัฒนาการตามวัย 
รวมทัง้สนบัสนุน ส่งเสริมใหทุ้กวยั ทุกช่วงอายุ เรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งกับวิถีชีวิตความเป็นอยู ่    
ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ประเพณี และวฒันธรรม 

3. ศกึษาวิเคราะหพ์ืน้ท่ีทางการเกษตร หาความเหมาะสมของพืชท่ีจะท าการเกษตรในพืน้ท่ี 

4. จดัหา กอ่สรา้งระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน แหลง่น า้ และสิ่งอ านวยความสะดวกใหเ้พียงพอตอ่ความ
ตอ้งการของประชาชน และเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี ภายใตแ้ผนงาน การบรหิารจดัการงบประมาณท่ีไดร้บั
จดัสรร และงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม 

 

4. เป้าหมายขององคก์ร  

 ประชาชนในพืน้ท่ีต  าบลโนนกอกทกุวยั ไดร้บัการพฒันาดา้นคณุภาพชีวิต คณุภาพทางการศกึษา 
และการประกอบอาชีพ ทัง้อาชีพหลกั อาชีพรอง รวมทัง้ไดร้บัการสง่เสรมิสนบัสนนุการอนรุกัษ์วฒันธรรม
ประเพณี  ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งยั่งยืน 
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5. สรุปผลการวิเคราะหท์ี่มีผลกระทบต่อผู้มส่ีวนไดเ้สีย 

 เป้าหมายขององคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนกอกท่ีกลา่วมาขา้งตน้ อาทิเช่น  การพฒันาคุณภาพ
ชีวิต คุณภาพการศึกษา การประกอบอาชีพหลักและอาชีพรองของประชาชน การอนุรกัษ์ประเพณี 
วฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโนนกอก  ท่ีจะต้องด าเนินการ และมีกิจกรรมแผนงาน /โครงการท่ีปรากฏในข้อบัญ ญั ติเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าของทกุปีอยูแ่ลว้ เปา้หมายตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไวไ้ม่มีเปา้หมายใดเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และองคก์รแต่อย่างใด เพราะไม่มีแผนงานใดท่ีด าเนินการและบรรจุไวใ้น
แผนพัฒนาแลว้ยุ่งยากแต่เป็นแผนท่ีง่ายต่อการด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จ ไม่มีความซับซอ้นหรือ
ตอ้งอาศยัเทคนิคขัน้สงู หรอืจะตอ้งศึกษาผลกระทบของโครงการแตอ่ย่างใด และการท าใหบ้รรลเุปา้หมาย
แผนงานโครงการท่ีจะท าใหบ้รรลเุป้าหมายก็เกิดจากการน าเสนอของประชาชน การจดัท าแผนชุมชน เป็น
ความตอ้งการของประชาชนในพืน้ท่ีทัง้สิน้ เพียงแตจ่ะตอ้งจดัท าแบบประเมิน ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ 
และแผนงานงบประมาณท่ีน าไปด าเนินการใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ แต่ละเรื่องใหทุ้กภาคสว่นไดร้บั
ทราบตอ่ไป 

6. การน าหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดมีาปรับใช้กับแผนด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ.  
    2565 

 ในจ านวนยทุธศาสตร ์ 5  ยทุธศาสตร ์ท่ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอกไดบ้รหิารจดัการ จะตอ้ง
อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารบา้นเมืองท่ีดี ดงันี ้

                6.1  ท าใหเ้กิดประโยชนส์ขุตอ่ประชาชน  ประชาชนชาวต าบลโนนกอกไดร้บัการพฒันาคณุภาพ
ชีวิต การศกึษา  รกัษาประเพณีวฒันธรรม  พฒันาดา้นสขุภาพ อนามยั เสรมิสรา้งรา่งกายใหแ้ข็งแรง กลุม่
ผูส้งูอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ไดร้บัสวสัดิการอยา่งทั่วถึง  การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นแหลง่น า้เพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภค บรโิภค ไดร้บัการพฒันาอยา่งเพยีงพอและ
ตอ่เน่ือง  สง่ผลใหป้ระชาชนไดมี้ถนน เพื่อใชส้ญัจร ใชข้นสง่ผลผลิตทางการเกษตรไดส้ะดวกและปลอดภยั   
หลงัจากประกอบอาชีพหลกัทางการเกษตรแลว้หลงัฤดกูาลเก็บเก่ียว ไดมี้การกระตุน้ พฒันาอาชีพเสรมิ ท่ี
เกิดจากภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเสรมิสรา้งรายไดภ้าคครวัเรอืน ทัง้นีเ้พื่อใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
ครอบครวั สงัคม เกิดความสขุ 

6.2 ท  าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั  ในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จะตอ้งด าเนินการตามภารกิจ 
“บ  าบัดทุกข์  บ  ารุงสุข”  ต่อประชาชนภายในต าบลโนนกอก ในแต่ละยุทธศาสตรล์ว้นแลว้แต่เป็นกา
ด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจขององคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนกอก ในการ
บ าบดัทกุข ์บ  ารุงสขุ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 6.3 ท าให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรฐั  การด าเนินการแต่ละ
ยทุธศาสตร ์ จะตอ้งด าเนินการอย่างระมัดระวงั เกิดความประหยดัในงบประมาณของรฐั  โดยเฉพาะการ
ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมใด ๆ  จะต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั สรา้งความเป็นธรรม เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการไดท้  าการแขง่ขนัเสนอราคาตอ่รฐั
อย่างเป็นโปรง่ใสและเป็นธรรม เสมอภาค เกิดการประหยดังบประมาณของภาครฐัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
สง่ผลดีตอ่ประชาชา  หรอืถา้หากแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรมใด ไดมี้ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ทว้ง
ติงจากประชาชน จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย จากหน่วยงานก ากับ ดูแล ตรวจสอบหรือเกิดจากการพบเห็นของ
หน่วยงานเจ้าหนา้ท่ีผูป้ฏิบัติงานนัน้ ๆ ว่า แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใดหากด าเนินการไปแลว้ไม่
เกิดผลคุม้ค่า เป็นการลงทุนเสียเปลา่ ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อประชาชน จะตอ้งเสนอขอ้มูล รายละเอียด 
ใหก้บัผูมี้อ  านาจ อนมุติั อนญุาต พิจารณาทนัที 

 6.4 ท าใหเ้กิดลดขัน้ตอนการใหบ้ริการกบัผูม้ารบับริการ  ในการใหบ้รกิารประชาชน หรอืผูมี้สว่น
ได้เสีย ในแต่ละกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จะต้องไม่มีขัน้ตอนท่ียุ่งยาก ซับซ้อน 
เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งไม่ปัดความรบัผิดชอบ  องคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนกอกจะตอ้งจัดท าประกาศขัน้ตอน 
ระยะเวลา กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีประชาชนผูม้ารบัใหเ้ห็นอย่างชดัเจน เพื่อใหป้ระชาชนผูม้ารบับริการทราบว่า 
กิจกรรมนี ้มีระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จ     ก่ีนาที  ก่ีชั่วโมง หรือก่ีวนั   เม่ือผูม้ารบับรกิารไม่ไดร้บัอ านวย
ความสะดวกจากเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งใหส้ามารถติดต่อเบอรโ์ทรศพัทผ์ูบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งผู้
นัน้ได ้หรอืถา้หากประชาชนผูม้ารบับรกิาร ไดม้าติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีถึงแมจ้ะไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะ
ใหบ้ริการ เจา้หนา้ท่ีก็จะตอ้งสามารถอธิบายว่าจะตอ้งไปติดต่อท่ีหอ้ง หรือสว่นราชการใด ผูใ้หบ้ริการเป็น
ใคร วนันีติ้ดตอ่ไม่ได ้จะเป็นวนัไหน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการลดภารคา่ใชจ้่าย ลดปัญหาการเสยีเวลาของประชาชน
ผูม้ารบับรกิาร 

6.5  เม่ือสิน้สดุในรอบปีงบประมาณ หรือสิน้สดุการปฏิบติังานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมใด 
ไปแลว้ หรอืวา่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก ไดพ้บขอ้บกพรอ่ง ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้ชีแ้นะจากภาคสว่นต่าง ๆ 
หรืออาจจะพบเห็นว่าระยะเวลาขั้นตอน การปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน                           
มีขอ้บกพรอ่ง เกิดปัญหาอุปสรรค ควรท่ีจะมีการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกกระบวนการ ขัน้ตอนใด 
เพื่อใหท้ันต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลปฏิบติัราชการ ท่ีองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอกแตง่ตัง้ พิจารณาตอ่ไป 



11 

 

 6.6 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกอก  จะตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลปฏิบติัราชการ 
เพื่อใหมี้การประชุมอย่างสม ่าเสมอ เป็นช่วงการประชุมแบบไตรมาส หรือครึ่งปี หรือตามสถานการณ์                    
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพื่อใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพชีวิต และความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

  

 

 

 

 

 

 

 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด
1. ยุทธศำสตร์ :  กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

1.1  แผนงำน : บริหำรท่ัวไป  (2) 1.74 120,000      0.77 ส ำนักปลัด
1.2 แผนงำน : รักษำควำมสงบภำยใน  (4) 3.48 230,000      1.48 ส ำนักปลัด
1.3  แผนงำน : กำรศึกษำ (19) 16.52 5,966,500    38.41 กองกำรศึกษำ
1.4  แผนงำน : สำธำรณสุข  (5) 4.35 710,000      4.57 กองสำธำรณสุข
1.5  แผนงำน : สังคมสงเครำะห์  (15) 13.04 945,000      6.08 กองสวัสดิกำรฯ
1.6  แผนงำน : ศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร  (24) 20.87 831,000      5.35 กองกำรศึกษำ

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1 69 54.78 8,802,500    56.66
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หน่วยด ำเนินกำร

                                                                                                              บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ                                                                                    แบบ ผด
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกอก  อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด
หน่วยด ำเนินกำร

                                                                                                              บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ                                                                                    แบบ ผด
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกอก  อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน

2.ยุทธศำสตร์     :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

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

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  2 24 20.87 6,056,350    38.99
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด
หน่วยด ำเนินกำร

                                                                                                              บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ                                                                                    แบบ ผด
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกอก  อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน

3.  ยุทธศำสตร์        :  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

3.1.  แผนงำน : กำรเกษตร  (1) 0.87 20,000         0.13 ส ำนักปลัด
3.2  แผนงำน : สังคมสงเครำะห์  (1) 0.87 20,000         0.13 กองสวัสดิกำรฯ

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  3 4 3.48 40,000        0.26
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด
หน่วยด ำเนินกำร

                                                                                                              บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ                                                                                    แบบ ผด
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกอก  อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน

4.  ยุทธศำสตร์      :   กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

4.1. แผนงำน : บริหำรงำนท่ัวไป  (9) 7.83 492,000      3.17 ส ำนักปลัด
4.2  แผนงำน : สังคมสงเครำะห์ (4) 3.48 17,500        0.11 กองสวัสดิกำรฯ
4.3  แผนงำน : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (1) 0.87 6,000         0.04

4.4  แผนงำน : กีฬำและนันทนำกำร (1) 0.87 60,000        0.39

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  4 15 13.04 575,500      3.70
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด
หน่วยด ำเนินกำร

                                                                                                              บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ                                                                                    แบบ ผด
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกอก  อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศำสตร์ /แผนงำน

5.  ยุทธศำสตร์  : กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวและบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วมอย่ำงย่ังยืน
5.1  แผนงำน : สำธำรณสุข  (2) 1.74 40,000        0.26 กองสำธำรณสุข
5.2  แผนงำน : กำรเกษตร (2) 1.74 20,000        0.13 ส ำนักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  5 3 2.26 60,000        0.39

รวมท้ังส้ิน 115 100.00 15,534,350  100.00
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1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงาน  บริหารท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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/วันส ำคัญ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนรัฐพิธี/วัน 100,000    ต ำบล ส ำนักปลัด
และงำนนโยบำยของรัฐบำล ส ำคัญและงำนนโยบำยรัฐบำล โนนกอก

2 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำร 20,000      อ ำเภอ
ในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติกำร เกษตร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ช่วยเหลือประชำชนขององค์กร สมบูรณ์

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

18

พ.ศ.  2565
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ.  2564

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ



                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำร 20,000      ต ำบล ส ำนักปลัด
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โนนกอก

2 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 20,000      ต ำบล ส ำนักปลัด
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์และ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง โนนกอก
เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์และปีใหม่

3 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 140,000    นอกสถำนท่ี ส ำนักปลัด
จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำร ฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ
บริหำรส่วนต ำบลโนนกอก ภัยพิบัติประจ ำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลโนนกอก
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด 50,000      ต ำบล ส ำนักปลัด
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนหลักสูตร โครงกำรอบรมสมำชิกอำสำ โนนกอก
จัดต้ัง อบต.โนนกอก สมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

หลักสูตรจัดต้ัง อบต.โนนกอก
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงาน  การศึกษา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 เพ่ือรับ-ส่งเด็กเล็ก ของศูนย์ 210,000  ศพด.ต ำบล กอง
ของศูนย์เด็กเล็ก อบต.โนนกอก เด็กเล็ก อบต.โนนกอก โนนกอก กำรศึกษำฯ

2 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำรจัด 64,500  ศพด.ต ำบล กอง
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โนนกอก กำรศึกษำฯ

 

3 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรปฐม เพ่ือค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันทักษะ 10,000  ศพด.ต ำบล กอง

วัยระดับอ ำเภอ วิชำกำรปฐมวัยระดับอ ำเภอ โนนกอก กำรศึกษำฯ

4 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด 25,000 ศพด.ต ำบล กองกำร
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ โนนกอก ศึกษำฯ
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงาน  การศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ
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  -เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำรจัด 5,000  ศพด.ต ำบล กอง
แห่งชำติ กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ โนนกอก กำรศึกษำฯ

6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพส่งเสริม เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร 15,000 ศพด.ต ำบล กองกำร

ประสบกำรณ์ของบุคลำกรทำง พัฒนำศักยภำพส่งเสริมประสบ โนนกอก ศึกษำฯ

กำรศึกษำ กำรณ์ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

7 โครงกำรพำน้องท่องโลกกว้ำง เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด 20,000 นอกสถำนท่ี กองกำร
โครงกำรพำน้องท่องโลกกว้ำง ศึกษำฯ

8 โครงกำรส่งเสริมสร้ำงแรงจูงใจ เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้กับเด็กเล็ก 15,000      ศพด.ต ำบล กองกำร
ของเด็กเล็ก ในกำรศึกษำต่อ โนนกอก ศึกษำฯ
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงาน  การศึกษา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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)  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำร 1,521,000  ศพด.โนนกอก กอง
ให้โรงเรียนประถมศึกษำฯและศูนย์ เสริม (นม) ให้โรงเรียนประถม และ ร.ร.ประถม กำรศึกษำฯ
พัฒนำเด็กเล็ก อบต.โนนกอก ประถมศึกษำ (ต ำบลโนนกอก) ศึกษำในต ำบล

10 โครงกำรวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เพ่ือจัดซ้ือจัดหำเคร่ืองแบบ 48,000 ศพด.ต ำบล กอง
นักเรียน โนนกอก กำรศึกษำฯ

11 โครงกำรวัสดุกำรศึกษำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุทำงกำร 336,000 ศพด.ต ำบล กอง
ศึกษำ ส่ือกำรเรียนกำรสอน โนนกอก กำรศึกษำฯ

12 โครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กเล็ก อบต. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน 873,000  ศพด.ต ำบล กอง

โนนกอก ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. โนนกอก กำรศึกษำฯ
โนนกอก
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงาน  การศึกษา
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 เพ่ืออุดหนุนกลุ่มนักเรียนต ำบล 50,000 ร.ร.ประถม กอง
หัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนประถม โนนกอก ในกำรแข่งขันศิลป ในพ้ืนท่ี กำรศึกษำฯ
ศึกษำในเขตพ้ืนท่ีต ำบลโนนกอก หัตถกรรมของกลุ่ม ร.ร ต.โนนกอก ต.โนนกอก

14 โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำร เพ่ืออุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถม 30,000 กลุ่มโรงเรียน กอง
ส่ือสำร ศึกษำต ำบลโนนกอก ต ำบลโนนกอก กำรศึกษำฯ

15 โครงกำรพ่ีสอนน้อง เพ่ืออุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถม 35,000 ร.ร.ประถม กอง
ศึกษำในเขตพ้ืนท่ีต ำบลโนนกอก ในพ้ืนท่ี กำรศึกษำฯ

ต.โนนกอก
16 โครงการเยาวชนวยัใสห่างไกล เพ่ืออุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถม 30,000       กลุ่มโรงเรียน กอง

ยำเสพติด ศึกษำต ำบลโนนกอก ต ำบลโนนกอก กำรศึกษำฯ
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงาน  การศึกษา
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด 50,000 ร.ร.ประถม กอง
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถม โครงกำรอบรมจริยธรรมนักเรียน ในพ้ืนท่ี กำรศึกษำฯ
ศึกษำ กลุ่ม ร.ร.ประถมพ้ืนท่ี ต.โนนกอก ต.โนนกอก

18 โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน เพ่ืออุดหนุนอำหำรกลำงวัน 2,604,000 ร.ร.ประถม กอง
โรงเรียนประถมศึกษำ ร.ร.ประถมศึกษำ ในพ้ืนท่ี กำรศึกษำฯ

ต.โนนกอก

19 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพ เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนโนนกอกวิทยำ 25,000 ร.ร.โนนกอก กอง
นักเรียนให้สำมำรถศึกษำต่อ วิทยำ กำรศึกษำฯ
หรือวัดผลทำงกำรศึกษำจำกหน่วย
งำนอ่ืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 แผนงาน  สาธารณสุข
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
 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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 40,000      อบต. กอง
เด็กจมน้ ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำเด็กจมน้ ำ โนนกอก สำธำรณสุขฯ

กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษำต ำบล และงำนป้อง
โนนกอก กันฯ

2 โครงกำรส่งเสริมกำรออก เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริม 50,000 อบต. กอง

ก ำลังกำยเต้นแอโรบิค กำรออกก ำลังกำยเต้นแอโรบิค โนนกอก สำธำรณสุขฯ

3 โครงกำรสร้ำงพ้ืนท่ีปลอดโรค เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 75,000 อบต. กอง
พิษสุนัขบ้ำในระดับท้องถ่ิน สร้ำงพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ โนนกอก สำธำรณสุขฯ

ในระดับท้องถ่ิน
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 แผนงาน  สาธารณสุข
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรอบรมฟ้ืนฟูศักยภำพ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 70,000 อบต. กอง
ทีมกู้ชีพ ฝึกอบรมฟ้ืนฟูศักยภำพทีมกู้ชีพ โนนกอก สำธำรณสุขฯ

โครงกำรจัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 275,000 อบต. กอง
หรือกำรแพทย์ วิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ โนนกอก สำธำรณสุขฯ

5 โครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำน เพ่ืออุดหนุนโครงกำรตำมพระรำช 200,000 อบต. กอง
สำธำรณสุข ด ำริด้ำนสำธำรณสุข โนนกอก สำธำรณสุขฯ
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 "น้ ำคือชีวิต" ศำสตร์  เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำร 30,000 อบต. กอง

ของพระรำชำสู่แปลงเกษตร "น้ ำคือชีวิต" ศำสตร์ของ โนนกอก สวัสดิกำรฯ

ผสมผสำน พระรำชำฯ

2 โครงกำรค่ำยผู้น ำเด็กและเยำวชน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรค่ำย 40,000 อบต. กอง

คนรุ่นใหม่ ผู้น ำเด็กและเยำวชนคนรุ่นใหม่ โนนกอก สวัสดิกำรฯ

3 โครงกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุ  -เพ่ือใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันผู้สูง 100,000 อบต. กอง
 อำยุ อบรมให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ โนนกอก สวัสดิกำรฯ
 แก่ผู้สูงอำยุ

4 โครงกำรจัดงำนวันสตรีสำกล  - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม 65,000 อบต. กอง
 จัดงำนวันสตรีสำกล โนนกอก สวัสดิกำรฯ
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรช่วย 20,000 ต ำบล กอง
ผู้มีรำยได้น้อย เหลือผู้ด้อยโอกำสผู้มีรำยได้น้อย โนนกอก สวัสดิกำรฯ

6 โครงกำรผู้สูงวัยไฝ่ธรรมะสร้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรผู้สูงวัย 30,000 ต ำบล กอง

ปัญญำ และพัฒนำจิตใจ ไฝ่ธรรมะสร้ำงปัญญำ และพัฒนำ โนนกอก สวัสดิกำรฯ

จิตใจ

7 โครงกำรจัดฝึกอบรม ศึกษำดูงำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดฝึก 40,000 อบต. กอง

ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ อบรม ศึกษำดูงำนส่งเสริมและ โนนกอก สวัสดิกำรฯ
พัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรฝึก 60,000 ต ำบล กอง

ส่งเสริมกลุ่มอำชีพต ำบลโนนกอก อบรมสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่ม โนนกอก สวัสดิกำรฯ
อำชีพต ำบลโนนกอก

9 โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำร 50,000 ต ำบล กอง
โรงเรียนผู้สูงอำยุ โนนกอก สวัสดิกำรฯ

10 โครงกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำร 20,000 ต ำบล กอง

พรบ.ต่ำงๆ และรณรงค์ยุติควำม ให้ควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำย โนนกอก สวัสดิกำรฯ

รุณแรง ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ พรบ.ต่ำงๆ และรณรงค์ยุติควำม

ผู้พิกำร บุคคลในครอบครัว รุณแรง ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำร บุคคลในครอบครัว
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรอบรม 20,000 ต ำบล กอง

ปัญหำกำรต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน และแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ไม่ โนนกอก สวัสดิกำรฯ

วัยเรียน พร้อมในวัยเรียน

12 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้  พัฒนำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรอบรม 200,000 ต ำบล กอง

ศักยภำพกลุ่มสตรี ให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพกลุ่ม โนนกอก สวัสดิกำรฯ
สตรี

13 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้  พัฒนำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรอบรม 240,000 ต ำบล กอง

ศักยภำพคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพคณะ โนนกอก สวัสดิกำรฯ
กรรมกำรหมู่บ้ำน
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรออกเย่ียมบ้ำนผู้สูงอำยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรออก 10,000 ต ำบล กอง

ผู้ด้อยโอกำสท่ียำกไร้ เย่ียมบ้ำนผู้สูงอำยุ  ผู้ด้อยโอกำส โนนกอก สวัสดิกำรฯ
ท่ียำกไร้

15 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุกันหนำวส ำหรับ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกันหนำว 170,000 หมู่ 1-10 กอง
 ผู้สูงอำยุ ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อย ส ำหรับผู้สูงอำยุ ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อย สวัสดิกำรฯ
โอกำสทำงสังคม โอกำสทำงสังคม
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดแข่งขันกีฬำ 200,000 อบต. กอง
สัมพันธ์ต ำบลโนนกอก ชุมชนสัมพันธ์ต ำบลโนนกอก โนนกอก กำรศึกษำฯ

2 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำ 55,000 อบต. กอง
ประถมศึกษำกลุ่มโรงเรียน นักเรียนประถมศึกษำต ำบล โนนกอก กำรศึกษำฯ
ต ำบลโนนกอก โนนกอก

4 โครงกำรแข่งขันกีฬำพ้ืนบ้ำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำ 10,000 หมู่ท่ี 2 กอง

บ้ำนนกเจ่ำ หมู่ 2 พ้ืนบ้ำนบ้ำนนกเจ่ำ หมู่2 กำรศึกษำฯ

5 โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำ 50,000      อบต. กอง
"โนนกอกคัพ" ฟุตซอลต ำบลโนนกอก โนนกอก กำรศึกษำฯ
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรแข่งขันกีฬำอนุบำลต ำบล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรแข่งขัน 20,000      อบต. กอง
โนนกอก กีฬำนักเรียนอนุบำลต ำบลโนนกอก โนนกอก กำรศึกษำฯ

7 โครงกำรแข่งขันเช่ือมควำมสัมพันธ์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำ 40,000      อบต. กอง
ของหน่วยงำนรำชกำร (กีฬำผู้น ำ) ผู้น ำสัมพันธ์ต ำบลโนนกอก โนนกอก กำรศึกษำฯ

8 โครงกำรส่งทีมกีฬำ อบต.โนนกอก เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ง 200,000    อบต. กอง

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับต่ำงๆ ทีกีฬำ อบต.เข้ำร่วมแข่งขันในระดับ โนนกอก  กำรศึกษำฯ
ต่ำงๆ

9 โครงกำรจัดงำนประเพณีฉลอง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 8,000       หมู่ 1,9 กอง
รูปป้ันหลวงปู่ผำ บ้ำนเมืองกลำง ฉลองรูปป้ันหลวงปู่ผำ  กำรศึกษำฯ
หมู่ 1
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                         1 แนวทางพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนงำนประเพณี 25,000      อบต. กอง
เทียนพรรษำ ถวำยเทียนพรรษำ โนนกอก  กำรศึกษำฯ

11 โครงกำรจัดงำนประเพณีเทศ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 28,000      หมู่ท่ี10 กอง
มหำชำติชำดก เทศมหำชำติชำดก  กำรศึกษำฯ

12 โครงกำรจัดงำนประเพณี เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 20,000      หมู่ท่ี 1-10 กอง
บวงสรวงตำปู่บ้ำนต ำบลโนนกอก บวงสรวงตำปู่บ้ำน  กำรศึกษำฯ

13 โครงกำรจัดงำนประเพณีรดน้ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 3,000       หมู่ท่ี 1,9 กอง
ขอพรผู้สูงอำยุ หมู่ 1,9 รดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ  กำรศึกษำฯ
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                         1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรจัดงำนรดน้ ำขอพร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 3,000       หมู่ท่ี 2 กอง
ผู้สูงอำยุ บ้ำนนกเจ่ำหมู่ท่ี 2 รดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ  กำรศึกษำฯ

15 โครงกำรจัดงำนประเพณีร ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 8,000 หมู่ท่ี 10 กอง
บวงสรวงท่ำศำล หมู่ท่ี 10 ร ำบวงสรวงท่ำศำล  กำรศึกษำฯ

16 โครงกำรจัดงำนประเพณีร ำบวง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 10,000      หมู่ท่ี 10 กอง
สรวงศำลมะนำว หมู่ 10 ร ำบวงสรวงศำลมะนำว  กำรศึกษำฯ

17 โครงกำรจัดงำนประเพณีลอย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 60,000 อบต. กอง
กระทง ลอยกระทงต ำบลโนนกอก โนนกอก  กำรศึกษำฯ
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                         1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 8,000       หมู่ท่ี 9 กอง
พระเจ้ำอุ้ย หมู่ 9 สรงน้ ำพระเจ้ำอุ้ย  กำรศึกษำฯ

19 โครงกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 8,000       หมู่ท่ี 4 กอง
พระธำตุบ้ำนเปือย หมู่ 4 สรงน้ ำพระธำตุบ้ำนเปือย  กำรศึกษำฯ

20 โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 2,000       หมู่ท่ี 3 กอง
ประธำน 3 ปรำงค์ หมู่ 3 สรงน้ ำพระประธำน 3 ปรำงค์  กำรศึกษำฯ

21 โครงกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 10,000 หมู่ท่ี 2 กอง
พระภูกระแต หมู่ท่ี 2 สรงน้ ำพระภูกระแต  กำรศึกษำฯ
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                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                         1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 8,000       หมู่ท่ี5 กอง
รอยพระบำท หมู่ท่ี 5 รอยพระบำท  กำรศึกษำฯ

23 โครงกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรสืบสำน 50,000      ต ำบล กอง
ท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน โนนกอก  กำรศึกษำฯ

24 โครงกำรจัดงำนประเพณีฉลอง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 5,000 หมู่ท่ี 2 กอง
รูปป้ันพระครูเกษมธรรมโฆษิต ฉลองรูปป้ันพระครูเกษมธรรม  กำรศึกษำฯ
บ้ำนนกเจ่ำ หมู่ 2 โฆษิต
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ



                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร ์: การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
2.1 แผนงาน  ไฟฟ้าถนน

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงบ้ำน เร่ิมจำกบ้ำนนำยสุขสรรค์ มำชัยภูมิ-บ้ำนนำงถำวร ฉวีหินต้ัง 429,000 หมู่ 9 กองช่ำง
โนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9  เร่ิมจำกบ้ำนนำย ยำว 78 เมตร รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำร
สุขสรรค์ มำชัยภูมิ ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำเกษตรสมบูรณ์

2 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงบ้ำน เร่ิมจำกท่ีนำงสำวสุขส ำเริง สืบส ำรำญ-นำยสนิท สืบส ำรำญ 86,350      หมู่ 9 กองช่ำง
โนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9  เร่ิมจำกท่ีนำงสำว ยำว 157 เมตร รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำร
สุขส ำเริง สืบส ำรำญ ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำเกษตรสมบูรณ์
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ ์   จังหวัดชัยภูมิ
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โครงกำร/กิจกรรม



                                                                                                                    บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                           แบบ ผด. 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ ์   จังหวัดชัยภูมิ
2.   ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 12.50 เมตร สูง 4.00 เมตร 350,000 อบต. กองช่ำง
EMS รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกออกก ำหนด โนนกอก

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 ถนนคสล.เดิม-ทีนำงส ำรำญ คุ้มเขว้ำ 113,000 หมู่ท่ี 7 กองช่ำง
บ้ำนสระ หมู่ท่ี 7 จ ำนวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 2 จำกท่ีนำงแก้ว โคตรบ ำรุงถึงท่ีนำงสมบัติ

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจำกทำงหลวงชนบท หมำยเลข 4021 - ท่ีนำย 452,000 หมู่ท่ี 8 กองช่ำง
บ้ำนสระ หมู่ท่ี 8 ชำติชำยโยชัย กว้ำง 3 เมตร ยำว 300 เมตร หนำ

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 900 ตรม.

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจำกบ้ำนนำยยุพเนตร สมบัติหลำย-บ้ำนนำยหว่ัง 241,000 หมู่ 2 กองช่ำง
บ้ำนนกเจ่ำ หมู่ท่ี 2 สำยบ้ำนนำยยุพเนตร ฦำชำ กว้ำง 3 เมตร ยำว 161 เมตร หนำ 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 483 ตรม.

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจำกบ้ำนนำยมนูญ ถ่ินโสภำ - บ้ำนนำยศิริโชค 499,000 หมู่ 5 กองช่ำง
บ้ำนโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 จำกบ้ำนนำยมนูญ งำมศักด์ิ กว้ำง 4 เมตร ยำว 238 เมตร หนำ 0.15 เมตร
ถ่ินโสภำ หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 952 ตรม.
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                                                                                                                    บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                           แบบ ผด. 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ ์   จังหวัดชัยภูมิ
2.   ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกถนนคอนกรีตเดิม - ท่ีนำงผม บุรำณ กว้ำง 5 เมตร 497,000 หมู่ 4  กองช่ำง
บ้ำนเปือย หมู่ท่ี 4 จำกถนนคอนกรีตเดิม- ยำว 193 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนรกรีต  

ท่ีนำงผม บุรำณ ไม่น้อยกว่ำ 965 ตำรำงเมตร

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจำกบ้ำนนำยสุด สุขสนิท - บ้ำนนำยทองสุข 52,000      หมู่ 1  กองช่ำง
บ้ำนเมืองกลำง หมู่ท่ี 1 สำยบ้ำนนำยสุด ขนัทอง กวา้ง 3 เมตา ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สุขสนิท หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 105 ตำรำงเมตร

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4 เมตร ยำว 51 เมตร หนำ 0.15 เมตร 142,000 ม.10 กองช่ำง
บ้ำนสระ หมู่ท่ี 10 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเดิม หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 204 ตำรำงเมตร

พร้อมท ำกำรเทลำนอเนกประสงค์ให้ได้พ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่ำ 109.20 ตำรำงเมตร หนำ 0.10 เมตร
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ ์   จังหวัดชัยภูมิ
2.   ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมจำก คสล.เดิม  ถึง บ้ำนนำงนันทิยำ  อินหอม 499,000 หมู่ 3 กองช่ำง
บ้ำนโสกเชือก หมู่ท่ี 3 จำกถนน คสล.เดิม กว้ำง 4 เมตร ยำว 300 เมตร หนำ 0.15 เมตร
ถึงท่ีนำงนันทิยำ  อินหอม หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 1,200 ตำรำงเมตร

10 โครงกำรก่อสร้ำงบล็อกคอนเวิร์สบ้ำนสระ บริเวณท่ีนำนำงเซีย  บัวสระ 257,000 หมู่ 8 กองช่ำง
หมู่ท่ี 8 ขนำดกว้ำง 2.10X2.10 เมตร ยำว 3.00 เมตร

 จ ำนวน 2 ช่องทำง

11 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดต้ัง ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม 246,000 หมู่ 1 กองช่ำง
เคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม เกษตรกรบ้ำนเมืองกลำง หมู่ท่ี 1 กลุ่มละ
เกษตรกรบ้ำนเมืองกลำง หมู่ท่ี 1 กลุ่มละ 7 คน จ ำนวน 3 กลุ่ม
7 คน จ ำนวน 3 กลุ่ม

12 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดต้ัง ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม 164,000     หมู่ 9 กองช่ำง
เคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม เกษตรกรบ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 กลุ่มละ
เกษตรกรบ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 กลุ่มละ 7 คน จ ำนวน 2 กลุ่ม
7 คน จ ำนวน 2 กลุ่ม
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                                                                                                                    บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                           แบบ ผด. 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ ์   จังหวัดชัยภูมิ
2.   ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรจัดท ำเสำหลักเขตทำงหลวงท้องถ่ิน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำเสำหลักเขตทำงหลวงท้องถ่ิน 50,000 ต ำบล กองช่ำง
และท่ีสำธำรณประโยชน์ในพ้ืนท่ีต ำบลโนนกอก และท่ีสำธำรณประโยชน์ในพ้ืนท่ีต ำบลโนนกอก โนนกอก

14 โครงกำรติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำน ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม 225,000 หมู่ 2 กองช่ำง
แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้ำนนกเจ่ำ เกษตรกรบ้ำนนกเจ่ำหมู่ท่ี 2 กลุ่มละ 7 คน 
หมู่ท่ี 2 กลุ่มละ 7 คน จ ำนวน 5 กลุ่ม จ ำนวน 5 กลุ่ม

15 โครงกำรติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำน ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม 270,000 หมู่ 9 กองช่ำง
แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรบ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 กลุ่มละ 7 คน 
บ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 จ ำนวน 6 กลุ่ม

16 โครงกำรติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำน ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม 225,000 หมู่ 1 กองช่ำง
แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรบ้ำนเมืองกลำง หมู่ท่ี 1 กลุ่มละ 7 คน 
บ้ำนเมืองกลำง หมู่ท่ี 1 จ ำนวน 5 กลุ่ม
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                                                                                                                    บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                           แบบ ผด. 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ ์   จังหวัดชัยภูมิ
2.   ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำน ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม 225,000 หมู่ 10 กองช่ำง
แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรบ้ำนสระ หมู่ท่ี 10 กลุ่มละ 7 คน 
บ้ำนสระ หมู่ท่ี 10 จ ำนวน 5 กลุ่ม

18 โครงกำรติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำน ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม 450,000 หมู่ 7 กองช่ำง
แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรบ้ำนสระ หมู่ท่ี 10 กลุ่มละ 7 คน 
บ้ำนสระ หมู่ท่ี 7 จ ำนวน 10 กลุ่ม

 
19 โครงกำรติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำน ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่ม 360,000 หมู่ 6 กองช่ำง

แสงอำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรบ้ำนสระ หมู่ท่ี 6 กลุ่มละ 7 คน 
บ้ำนสระ หมู่ท่ี 6 จ ำนวน 5 กลุ่ม

20 โครงกำรปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้ำสู่ เร่ิมจำกท่ีนำยจรัญ  เกงชัยภูมิ - ท่ีนำยประจันทร์ 89,000 หมู่ 10 กองช่ำง
พ้ืนท่ีกำรเกษตรบ้ำนสระ หมู่ท่ี 10 คงโนนกอก ขำดกว้ำง 2.50 เมตร ยำว 1,245 เมตร

หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ
155.63 ลบ.ม และท ำกำรถมดินได้ปริมำตรดินถมไม่
น้อยกว่ำ 100 ลบ.ม.พร้อมเกล่ียปรับแต่งและท ำกำรวำง
ท่อเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.30 เมตร จ ำนวน 5 ท่อนและวำง
ท่อเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน
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                                                                                                                    บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                           แบบ ผด. 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ ์   จังหวัดชัยภูมิ
2.   ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรปรับปรุงรำงส่งน้ ำล ำห้วยยำง บริเวณท่ีนำนำยจวน  วังสระ ขนำดช่องระบำยน้ ำ 64,000 หมู่ 6 กองช่ำง
บ้ำนสระ หม่ี 6 บริเวณท่ีนำนำยจวน  วังสระ กว้ำง 2.00X2.00 เมตร ยำว 3.50 เมตร จ ำนวน

2 ช่องทำง

22 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพักท่อ โดยท ำกำรวำงท่อระบำยน้ ำใหม่ขนำดเส้นผ่ำศูนย์ 71,000 หมู่ 3 กองช่ำง
ระบำยน้ ำบ้ำนโสกเชือก หมู่ท่ี 3 กลำง 0.40 เซนติเมตร จ ำนวน 39 ท่อน พร้อมยำแนว

ประสำนท่อท ำกำรก่อร้ำงบ่อพักท่อระบำยน้ ำขนำด
กว้ำง 0.70 เมตร ยำว 0.70 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
จ ำนวน 4 บ่อพัก และขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ยำว
1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร จ ำนวน 1 บ่อพัก
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3.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงาน  การเกษตร

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำร 20,000 อบต. ส ำนักปลัด
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง โนนกอก
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ มำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
กรมสมเด็จพระเทพรัตน พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จ
รำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี พระเทพรัตนรำชสุดำสยำม

บรมรำชกุมำรี
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.  2565พ.ศ.  2564
โครงกำร/กิจกรรม



3.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรอบรม 20,000 ต ำบล กอง

เศรษฐกิจพอเพียง ให้ควำมรู้เศรษฐกิจพอเพียง โนนกอก สวัสดิกำรฯ
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                                                                                            บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                  แบบ ผด. 2                     

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ





4.  ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.1 แผนงาน  บริหารท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 โครงกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือก 300,000    ต ำบล ส ำนักปลัด
ต้ังท้องถ่ิน เลือกต้ังสมำชิกสภำผู้ โนนกอก
แทนรำษฎรและกำรเลือกต้ังอ่ืนๆ

2 โครงกำรอบรมคุณธรรม เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 10,000     ต ำบล ส ำนักปลัด
จริยธรรมระเบียบวินัยและกำร โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ โนนกอก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

3 โครงกำรออกให้บริกำรประชำชน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 15,000     ต ำบล ส ำนักปลัด
ในพ้ืนท่ีต ำบลโนนกอก โครงกำรออกให้บริกำรประชำชน โนนกอก

4 โครงกำรจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 8,000 อบต. ส ำนักปลัด
จ ำนวน 4 ตัว โนนกอก

5 โครงกำรจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนชนิด เพ่ือจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนชนิดพลำสติก 67,500     อบต. สักปลัด
พลำสติก จ ำนวน 300 ตัว โนนกอก
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                                                                                   บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด . 2                  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
4.  ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

4.1 แผนงาน  บริหารท่ัวไป
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมวำง 10,000 อบต. ส ำนักปลัด
เคร่ืองพิมพ์จ ำนวน 2 ตัว โนนกอก

7 โครงกำรจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 13,000 อบต. ส ำนักปลัด
จ ำนวน 2 ตัว โนนกอก

8 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอม 46,000 อบต. ส ำนักปลัด
แบบต้ังโต๊ะ พิวเตอร์แบบต้ัวโต๊ะ จ ำนวน 2 เคร่ือง โนนกอก

9 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 22,500 อบต. ส ำนักปลัด
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ โนนกอก
จ ำนวน 3 เคร่ือง จ ำนวน 3 เคร่ือง
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                                                                                   บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด . 2                  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
4.  ยุทธศาสตร์ :  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

4.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
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 โครงกำรจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 4,000 อบต. กอง
จ ำนวน 2 ตัว จ ำนวน 2 ตัวๆละ 2,000 บำท โนนกอก สวัสดิกำรฯ

2 โครงกำรจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 5,000 อบต. กอง
จ ำนวน 1 ตัว โนนกอก สวัสดิกำรฯ

3 โครงกำรจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนแบบเหล็ก เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนแบบเหล็ก 6,000 อบต. กอง
จ ำนวน 1 ตัว จ ำนวน 1 ตัว โนนกอก สวัสดิกำรฯ

4 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ เพ่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 2,500 อบต. กอง
จ ำนวน 1 เคร่ือง VA จ ำนวน 1 เคร่ืองมีก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ โนนกอก สวัสดิกำรฯ

800 VA (480 Watt) สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
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                                                                                   บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด . 2                  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

4.  ยุทธศาสตร์ :  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุหล่อและทดสอบ เพ่ือจ่ำยป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุหล่อและทด 6,000 อบต. กองช่ำง
คอนกรีตส ำหรับงำนก่อสร้ำง สอบคอนกรีตส ำหรับงำนก่อสร้ำง โนนกอก
อบต.โนนกอก อบต.โนนกอก

4.  ยุทธศาสตร์ :  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.4 แผนงาน กีฬาและนันทนาการ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำย เพ่ือจ่ำยป็นค่ำจัดเคร่ืองออกก ำลังกำย 60,000 บ้ำนโนน กอง
กลำงแจ้ง บ้ำนโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 กลำงแจ้ง เห็ดไคล กำรศึกษำฯ
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5.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
5.1 แผนงาน  สาธารณสุข

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 โครงกำรคูคลองสวยน  ำใส เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร 10,000 คู คลอง กอง

คูคลองสวยน  ำใส ต ำบลโนนกอก สระน  ำ สำธำรณสุขฯ

2 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ เพ่ือเป็นค่ำในกำรบริหำร 30,000 ต ำบล กอง

แบบบูรณำกำร จัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน โนนกอก สำธำรณสุขฯ
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
5.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

5.2 แผนงาน  การเกษตร

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี (ผลผลิต) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

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 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 15,000 ต ำบล ส ำนักปลัด

ต้นไม้ถวำยเป็นพระรำชกุศล โครงกำรรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ โนนกอก
เน่ืองในวันส ำคัญต่ำงๆ ถวำยเป็นพระรำชกุศลเน่ืองในวัน

ส ำคัญต่ำงๆ

2 โครงกำรอุทยำนธรณี เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 5,000 อบต. ส ำนักปลัด
"ชัยภูมิจีโอพำร์ค" โครงกำรอุทยำนธรณี โนนกอก

"ชัยภูมิจีโอพำร์ค"
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