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ส่วนที่ 1 
1.1 บทน ำ 

แผนการด าเนินงาน เป็นแผนจัดท าขึ้นหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว และเป็น
แผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจน แสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง  และเป็นแผนที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท าให้แนวทางในการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
(1) เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 (2) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ท าให้มีความชัดเจน              
ในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 (3) เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการ  การท างานกับหน่วยงานอื่น   
 (4) เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (5) เพ่ือสะดวกในการติดตามประเมินผล     

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

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

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

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

(3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก น าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

(4) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(5) เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน และปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 



 
 

      2 
แผนภูมิขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 

 
 

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

 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช ้
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1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

 (1) ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของานเสมือนปฏิทินการท างาน จึงสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถน าแผนการด าเนินงาน ไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 (3) ท าให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นสามารถ
ประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ท าให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

« บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ.2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการท่ี จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ด าเนินการ งบประมาณ ของงบประมาณ ท่ีรับผิดชอบ

ท้ังหมด หลัก
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 1.การศึกษา 12 4,012,500 31.88 การศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 16 251,000 1.99 "
และวัฒนธรรมปะเพณีท้องถ่ิน 2.การศึกษา 1 50,000 0.40 "

3.บริหารงานท่ัวไป 1 10,000 0.08 ส านักปลัด
4.สังคมสงเคราะห์ 1 30,000 0.24 สวัสดิการฯ

3.การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 1.สาธารณสุข 5 495,000 3.93 สาธารณสุข

4.ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและสังคม 1.สังคมสงเคราะห์ 9 570,000 4.53 สวัสดิการฯ
สงเคราะห์

5.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 1.ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 7 585,000 4.65 การศึกษา

6.ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันและ 1.การศึกษา 1 30,000 0.24 "

แก้ไขปัญหาเสพติด 2.สังคมสงเคราะห์ 1 20,000 0.16 สวัสดิการฯ
3.รักษาความสงบภายใน 1 25,000 0.20 ส านักปลัด

7.การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัย 1.รักษาความสงบภายใน 6 260,000 2.07 "

ในชิตและทรัพย์สิน 2.สาธารณสุข 1 50,000 0.40 สาธารณสุข
5

สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

                                                         1.บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                            แบบ  ผด.01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน



โครงการท่ี จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ด าเนินการ งบประมาณ ของงบประมาณ ท่ีรับผิดชอบ

ท้ังหมด หลัก

สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

                                                         1.บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                            แบบ  ผด.01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน

2.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน 1.อุตสาหกรรมและการโยธา 16 4,011,800 31.88 กองช่าง

ท่อ และร่องระบายน้ า

2.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 1.อุตสาหกรรมและการโยธา 1 165,000 1.31 กองช่าง

3.การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า 1.อตสาหกรรมและการโยธา 10 964,000 7.66 กองช่าง

สาธารณะ

4.การก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปการ 1.อตสาหกรรมและการโยธา 1 100,000 0.79 กองช่าง

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของ 1.สังคมสงเคราะห์ 2 85,000 0.68 สวัสดิการฯ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 1.สังคมสงเคราะห์ 2 220,000 1.75 สวัสดิการฯ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
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โครงการท่ี จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ด าเนินการ งบประมาณ ของงบประมาณ ท่ีรับผิดชอบ

ท้ังหมด หลัก

สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

                                                         1.บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                            แบบ  ผด.01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน

4.การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของปะชาชน 1.บริหารงานท่ัวไป 3 230,000 1.83 ส านักปลัด
และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา

2.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 1.บริหารงานท่ัวไป 1 300,000 2.38 ส านักปลัด
และองค์กร ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2.การศึกษา 1 30,000 0.24 การศึกษา
พัฒนาการบริหารงานบุคล

3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการ 1.บริหารงานท่ัวไป 1 15,000 0.12 ส านักปลัด
ประชาชน

5.การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริหาร 1.อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึกและหวงแหน 1.การเกษตร 2 35,000 0.28 ส านักปลัด
จัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2.สาธารณสุข 2 40,000 0.32 สาธารณสุข
ย่ังยืน

รวม 17 25 104 12,584,300 111.01
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1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

1.แผนงาน  การศึกษา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร (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-ส่งเด็กเล็ก เพ่ือรับ-ส่งเด็กเล็ก ของศูนย์ 955,300  ศพด.ต ำบล กอง

ของศูนย์เด็กเล็ก อบต.โนนกอก เด็กเล็ก อบต.โนนกอก โนนกอก กำรศึกษำฯ

2 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำรจัด 60,200  ศพด.ต ำบล กอง

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โนนกอก กำรศึกษำฯ

 

3 โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรปฐม เพ่ือค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันทักษะ 10,000  ศพด.ต ำบล กอง

วัยระดับอ ำเภอ วิชำกำรปฐมวัยระดับอ ำเภอ โนนกอก กำรศึกษำฯ

4 โครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่  -เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำรจัด 5,000  ศพด.ต ำบล กอง

แห่งชำติ กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ โนนกอก กำรศึกษำฯ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.1กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

1. แผนงาน  การศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร (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 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด 25,000 ศพด.ต ำบล กองกำร

กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ โนนกอก ศึกษำฯ

6 โครงกำรพำน้องท่องโลกกว้ำง เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด 30,000 นอกสถำนท่ี กองกำร

โครงกำรพำน้องท่องโลกกว้ำง ศึกษำฯ

7 โครงกำรส่งเสริมสร้ำงแรงจูงใจ เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้กับเด็กเล็ก 15,000     ศพด.ต ำบล กองกำร

ของเด็กเล็ก ในกำรศึกษำต่อ โนนกอก ศึกษำฯ

8 อุดหนุนโครงกำรแข่งขันศิลป เพ่ืออุดหนุนกลุ่มนักเรียนต ำบล 50,000 ร.ร.ประถม กอง

หัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนประถม โนนกอก ในกำรแข่งขันศิลป ในพ้ืนท่ี กำรศึกษำฯ

ศึกษำในเขตพ้ืนท่ีต ำบลโนนกอก หัตถกรรมของกลุ่ม ร.ร ต.โนนกอก ต.โนนกอก
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.1กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

1. แผนงาน  การศึกษา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร (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 โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำร เพ่ืออุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถม 30,000 กลุ่มโรงเรียน กอง

ส่ือสำร ศึกษำต ำบลโนนกอก ต ำบลโนนกอกกำรศึกษำฯ

10 อุดหนุนโครงกำรพ่ีสอนน้อง เพ่ืออุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถม 35,000 โรงเรียนโนน กอง

ศึกษำในเขตพ้ืนท่ีต ำบลโนนกอก กอกวิทยำ กำรศึกษำฯ

11 โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน เพ่ืออุดหนุนอำหำรกลำงวัน 2,772,000 ร.ร.ประถม กอง

โรงเรียนประถมศึกษำในเขตพ้ืนท่ี ร.ร.ประถมศึกษำในเขตพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี กำรศึกษำฯ

ต ำบลโนนกอก ต ำบลโนนกอก ต.โนนกอก
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.1กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

1. แผนงาน  การศึกษา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

ท่ี โครงกำร (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.

12 อุดหนุนโครงกำรเพ่ิมศักยภำพ เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนโนนกอกวิทยำ 25,000 ร.ร.โนนกอก กอง

นักเรียนให้สำมำรถศึกษำต่อ วิทยำ กำรศึกษำฯ

หรือวัดผลทำงกำรศึกษำจำกหน่วย

งำนอ่ืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

รวม 4,012,500
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมปะเพณีท้องถ่ิน

1. 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 โครงกำรจัดงำนประเพณีฉลอง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 5,000 หมู่ท่ี 2 กอง

รูปป้ันพระครูเกษมธรรมโฆษิต ฉลองรูปป้ันพระครูเกษมธรรม  กำรศึกษำฯ
บ้ำนนกเจ่ำ หมู่ 2 โฆษิต

2 โครงกำรจัดงำนประเพณีฉลอง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 8,000       หมู่ 1,9 กอง
รูปป้ันหลวงปู่ผำ บ้ำนเมืองกลำง ฉลองรูปป้ันหลวงปู่ผำ  กำรศึกษำฯ
หมู่ 1

3 โครงกำรจัดงำนประเพณีถวำย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนงำนประเพณี 25,000     ต ำบล กอง
เทียนพรรษำ ถวำยเทียนพรรษำ โนนกอก  กำรศึกษำฯ

4 โครงกำรจัดงำนประเพณีเทศ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 23,000     ต ำบล กอง
มหำชำติชำดก เทศมหำชำติชำดก โนนกอก  กำรศึกษำฯ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมปะเพณีท้องถ่ิน

1. 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.
5 โครงกำรจัดงำนประเพณี เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 20,000     หมู่ท่ี 1-10 กอง

บวงสรวงตำปู่บ้ำนต ำบลโนนกอก บวงสรวงตำปู่บ้ำน  กำรศึกษำฯ

6 โครงกำรจัดงำนประเพณีรดน้ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 3,000       หมู่ท่ี 1,9 กอง
ขอพรผู้สูงอำยุ หมู่ 1,9 รดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ  กำรศึกษำฯ

7 โครงกำรจัดงำนรดน้ ำขอพร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 3,000       หมู่ท่ี 2 กอง
ผู้สูงอำยุ บ้ำนนกเจ่ำหมู่ท่ี 2 รดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ  กำรศึกษำฯ

8 โครงกำรจัดงำนประเพณีร ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 8,000 หมู่ท่ี 10 กอง
บวงสรวงท่ำศำล หมู่ท่ี10 ร ำบวงสรวงท่ำศำล  กำรศึกษำฯ

9 โครงกำรจัดงำนประเพณีร ำบวง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 10,000     หมู่ท่ี 10 กอง
สรวงศำลมะนำว หมู่10 ร ำบวงสรวงศำลมะนำว  กำรศึกษำฯ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมปะเพณีท้องถ่ิน

1. 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.
10 โครงกำรจัดงำนประเพณีลอย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 60,000 อบต. กอง

กระทง ลอยกระทงต ำบลโนนกอก โนนกอก  กำรศึกษำฯ

11 โครงกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 8,000       หมู่ท่ี 9 กอง
พระเจ้ำอุ้ย บ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ 9 สรงน้ ำพระเจ้ำอุ้ย  กำรศึกษำฯ

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

13 โครงกำรประเพณีสรงน้ ำพระ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 2,000       หมู่ท่ี 3 กอง
ประธำน 3 ปรำงค์ บ้ำนโสกเชือก สรงน้ ำพระประธำน 3 ปรำงค์  กำรศึกษำฯ
หมู่ท่ี 3

14 โครงกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 10,000 หมู่ท่ี 2 กอง
พระภูกระแต หมู่ท่ี 2 สรงน้ ำพระภูกระแต  กำรศึกษำฯ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมปะเพณีท้องถ่ิน

1. 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.
15 โครงกำรจัดงำนประเพณีสรงน้ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนประเพณี 8,000       หมู่ท่ี5 กอง

รอยพระบำท หมู่ท่ี5 รอยพระบำท  กำรศึกษำฯ

16 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรสืบสำน 50,000     ต ำบล กอง
วัฒนธรรมท้องถ่ิน โนนกอก  กำรศึกษำฯ

รวม 251,000    
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมปะเพณีท้องถ่ิน

2. 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.
1 อุดหนุนโครงกำรอบรมจริยธรรม เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด 50,000 ร.ร.ประถม กอง

นักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถม โครงกำรอบรมจริยธรรมนักเรียน ในพ้ืนท่ี กำรศึกษำฯ
ศึกษำในเขตพ้ืนท่ีต ำบลโนนกอก กลุ่ม ร.ร.ประถมศึกษำในพ้ืนท่ี ต.โนนกอก

ต.โนนกอก

รวม 50,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมปะเพณีท้องถ่ิน

3. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

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 โครงกำรอบรมคุณธรรม เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 10,000    ต ำบล ส ำนักปลัด

จริยธรรมระเบียบวินัยและกำร โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ โนนกอก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

รวม 10,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมปะเพณีท้องถ่ิน

4. 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 โครงกำรธรรมร้อยใจ สำยใยชุมชน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 30,000 ต ำบล กอง

เพ่ือสุขภำพจิตและกำย โครงกำรธรรมร้อยใจ สำยใย โนนกอก สวัสดิกำรฯ
ชุมชนเพ่ือสุขภำพจิตและกำย

รวม 30,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

1. แผนงานสาธารณสุข

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 โครงกำรควบคุมและป้องกัน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 100,000 ต ำบล กอง

โรคติดต่อในท้องถ่ิน ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โนนกอก สำธำรณสุข
ในท้องถ่ิน

2 โครงกำรส่งเสริมกำรออก เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริม 50,000 อบต. กอง
ก ำลังกำยเต้นแอโรบิค กำรออกก ำลังกำยเต้นแอโรบิค โนนกอก สำธำรณสุขฯ

3 โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 75,000 อบต. กอง

จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โนนกอก สำธำรณสุขฯ

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน
พระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ 
วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี พระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 

วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 กลยุทธ์ การพัฒนาะส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

1. แผนงานสาธารณสุข

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

5 โครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำน เพ่ืออุดหนุนโครงกำรตำมพระรำช 200,000 อบต. กอง

สำธำรณสุข ด ำริด้ำนสำธำรณสุข โนนกอก สำธำรณสุขฯ

รวม 495,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์

1. 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 โครงกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 100,000   ต ำบล กอง

โครงกำรจัดงำนวันผู้สูงอำยุ โนนกอก สวัสดิกำรฯ

2 โคงกำรจัดงำนวันสตรีสำกล เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 65,000 ต ำบล กอง
โครงกำรจัดงำนวันสตรีสำกล โนนกอก สวัสดิกำรฯ

3 โครงกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือ 30,000 ต ำบล กอง
ผู้มีรำยได้น้อย ผู้ด้อยโอกำส ผู้มีรำยได้น้อย โนนกอก สวัสดิกำรฯ

4 โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 40,000 ต ำบล กอง
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน โนนกอก สวัสดิกำรฯ
ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์

1. 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.
5 โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 50,000 อบต. กอง

 โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ โนนกอก สวัสดิกำรฯ

6 โครงกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำร 20,000 ต ำบล กอง
พรบ.ต่ำงๆ และรณรงค์ยุติควำม ให้ควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำย โนนกอก สวัสดิกำรฯ
รุณแรง ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ พรบ.ต่ำงๆ และรณรงค์ยุติควำม
ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส รุณแรง ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ

ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส

7 โครงกำรอบรมป้องกัน และแก้ไข เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรอบรม 20,000 ต ำบล กอง
ปัญหำกำรต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน และแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ไม่ โนนกอก สวัสดิกำรฯ
วัยเรียน พร้อมในวัยเรียน
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์

1. 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.
8 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้  พัฒนำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรอบรม 240,000 ต ำบล กอง

ศักยภำพคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพคณะ โนนกอก สวัสดิกำรฯ
กรรมกำรหมู่บ้ำน

9 โครงกำรออกเย่ียมบ้ำนผู้สูงอำยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรออก 5,000 ต ำบล กอง
คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส เย่ียมบ้ำนผู้สูงอำยุ  คนพิกำร โนนกอก สวัสดิกำรฯ

ผู้ด้อยโอกำส

รวม 570,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

1. แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

3 โครงกำรแข่งขันกีฬำพ้ืนบ้ำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำ 10,000 หมู่ท่ี 2 กอง
บ้ำนนกเจ่ำ หมู่ท่ี 2 พ้ืนบ้ำนบ้ำนนกเจ่ำ หมู่2 กำรศึกษำฯ

4 โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำ 60,000     อบต. กอง
"โนนกอกคัพ" ฟุตซอลต ำบลโนนกอก โนนกอก กำรศึกษำฯ

5 โครงกำรแข่งขันกีฬำอนุบำลต ำบล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรแข่งขัน 20,000     อบต. กอง
โนนกอก กีฬำนักเรียนอนุบำลต ำบลโนนกอก โนนกอก กำรศึกษำฯ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

1. แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงกำรจัดแข่งขันกีฬำเช่ือมควำม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำ 40,000     อบต. กอง

สัมพันธ์ของหน่วยงำนรำชกำรในต ำบล เช่ือมควำมสัมพันธ์(ผู้น ำต ำบลโนนกอก) โนนกอก กำรศึกษำฯ

7 โครงกำรส่งทีมกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งทีมกีฬำ 200,000   อบต. กอง
กีฬำระดับต่ำงๆ อบต.เข้ำร่วมแข่งขันในระดับต่ำงๆ โนนกอก  กำรศึกษำฯ

รวม 585000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. 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.
1 โครงกำรเยำวชนวัยใสห่ำงไกล เพ่ืออุดหนุนกลุ่มโรงเรียนประถม 30,000     กลุ่มโรงเรียน กอง

ยำเสพติด ศึกษำต ำบลโนนกอก ต ำบลโนนกอก กำรศึกษำฯ

รวม 30,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

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 โครงกำรค่ำยเยำวชน จริยธรรมน ำพำ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 20,000     ต ำบล กอง

คุณธรรมน ำใจ ห่ำงไกลยำเสพติด โครงกำรค่ำยเยำวชน จริยธรรมน ำพำ โนนกอก สวัสดิกำรฯ
คุณธรรมน ำใจ ห่ำงไกลยำเสพติด

รวม 20,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. 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 โครงกำรป้องกันและแก้ไข เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำร 25,000     ต ำบล ส ำนักปลัด

ปัญหำยำเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โนนกอก

รวม 25,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1.7 กลยุทธ์ การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร (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 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 30,000     ต ำบล ส ำนักปลัด

ในช่วงเทศกำลปีใหม่และเทศกำล ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง โนนกอก

สงกรำนต์ เทศกำลสงกรำนต์และปีใหม่

2 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 100,000   นอกสถำนท่ี ส ำนักปลัด

จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำร ฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ

บริหำรส่วนต ำบลโนนกอก ภัยพิบัติประจ ำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลโนนกอก

3 โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 30,000     ต ำบล ส ำนักปลัด

บรรเทำสำธำรณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ โนนกอก
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1.7 กลยุทธ์ การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร (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 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 20,000     ต ำบล ส ำนักปลัด

ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและ โนนกอก

ระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น

5 โครงกำรอบรมสมำชิกอำสำสมัคร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรอบรม 50,000     ต ำบล ส ำนักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน หลักสูตร สมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย โนนกอก

จัดต้ัง อบต.โนนกอก พลเรือนหลักสูตรจัดต้ัง อบต.โนนกอก

6 โครงกำรอบรมหลักสูตรส่งเสริม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 30,000     ต ำบล ส ำนักปลัด

ให้ควำมรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธภำพและ ให้ควำมรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธภำพและ โนนกอก

ศักยภำพอำสำสมัครป้องกันภัย ศักยภำพอำสำสมัครป้องกันภัย

ฝ่ำยพลเรือน ฝ่ำยพลเรือน
รวม 260,000  

30

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1.7 กลยุทธ์ การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. แผนงาน  สาธารณสุข

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร (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 50,000     อบต. กอง

เด็กจมน้ ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำเด็กจมน้ ำ โนนกอก สำธำรณสุขฯ

กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษำต ำบล และงำนป้อง

โนนกอก กันฯ

รวม 50,000

รวมท้ังหมด 6,388,500
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2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้้า

1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร (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 โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ ท ำกำรเทคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ 194,000 หมู่ท่ี 6 กองช่ำง

บ้ำนสระ หมู่ท่ี 6 พ้ืนท่ีคอนกรีต 429 ตำรำงเมตร

หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร รำยละเอียด

ตำมแบบ อบต.โนนกอก ก ำหนด

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 90 เมตร 195,000    

เสริมเหล็กบ้ำนนกเจ่ำ หมู่ท่ี 2 หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

จำกถนน คสล.เดิม - ท่ีนำยสุพล ไม่น้อยกว่ำ 360 ตำรำงเมตร 

นำมโพธ์ิ รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกอก

ก ำหนด

32

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

โครงกำร
พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้้า
1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล้าดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร (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.
3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 50 เมตร 111,000 หมู่ท่ี 9 กองช่ำง

เสริมเหล็กบ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

จำกบ้ำนนำงหนูอ้อย  มำนู - บ้ำน ไม่น้อยกว่ำ 200 ตำรำงเมตร 

นำยที  โลมะบุตร รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกอก

ก ำหนด

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 165 เมตร 358,000 หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

เสริมเหล็กบ้ำนโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

จำกบ้ำนนำยปัญญำ  พลภักดี - ท่ี ไม่น้อยกว่ำ 660 ตำรำงเมตร 

นำยสุวิทย์  โพธ์ิสวัสด์ิ รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกอก

ก ำหนด
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โครงการ/กิจกรรม
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้้า
1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร (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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 175 เมตร 471,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

เสริมเหล็กบ้ำนเปือย หมู่ท่ี 4 หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

จำกถนน คสล.เดิม - ท่ีนำงละออง ไม่น้อยกว่ำ 875 ตำรำงเมตร 

บัวสิงห์ รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกอก

ก ำหนด

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 32 เมตร 49,800 หมู่ท่ี 6 กองช่ำง

เสริมเหล็กบ้ำนสระ หมู่ท่ี 6 หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

จำกถนน คสล.เดิม - ท่ีบ้ำน ไม่น้อยกว่ำ 96 ตำรำงเมตร 

นำยเรวัฒน์  โยชัย รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกอก

ก ำหนด
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้้า

1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร (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.
7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 288 เมตร 450,000 หมู่ท่ี 8 กองช่ำง

เสริมเหล็กบ้ำนสระ หมู่ท่ี 8 หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

จำกท่ีนำยค ำบู่  พันธ์ยำง - ท่ี ไม่น้อยกว่ำ 864 ตำรำงเมตร 

นำยสมยงค์  นอกสระ รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกอก

ก ำหนด

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 225 เมตร 491,000 หมู่ท่ี 3 กองช่ำง

เสริมเหล็กบ้ำนโสกเชือก หมู่ท่ี 3 หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

จำกถนน คสล.เดิม - ท่ีนำงทองปัน ไม่น้อยกว่ำ 900 ตำรำงเมตร 

กฤษณำ รำยละเอียดตำมแบบ อบต.โนนกอก

ก ำหนด
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้้า

1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี โครงกำร (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 โครงกำรขยำยไหล่ทำงคอนกรีต ขนำดกว้ำงข้ำงละ 1 เมตร ยำวรวมกัน 130,000 หมู่ท่ี 2 กองช่ำง

เสริมเหล็กบ้ำนนกเจ่ำ หมู่ท่ี 2 ท้ัง 2 ข้ำงไม่น้อยกว่ำ 240 เมตร 

จำกบ้ำนนำงอุไร  สมบัติหลำย - หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

บ้ำนนำงเสริมศรี  สมบัติหลำย รวมกันท้ัง 2 ข้ำงไม่น้อยกว่ำ 240

ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบ

อบต.โนนกอก ก ำหนด
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้้า
1 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.
10 โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำสู่พ้ืนท่ี ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 400 เมตร 356,000    หมู่ท่ี 10 กองช่ำง

กำรเกษตรบ้ำนสระ หมู่ท่ี 10 หนำเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมำตร
จำกท่ีนำยก ำลัง  พันธ์ยำง - ท่ี ดินถมไม่น้อยกว่ำ 320 ลบ.ม. กำรวำง
นำยจรัญ  เกงชัยภูมิ ท่อระบำยน้ ำขนำด Ø  0.60  เมตร

จ ำนวน 10 ท่อน พร้อมยำแนว
ประสำนท่อพร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ
และท ำกำรเกรดบดอัดถนนช้ันดินเดิม

ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 1,000 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 4,000 เมตร
พร้อมท ำกำรลงหินคลุกขนำดกว้ำง
3.50 เมตร ยำว 1,000 เมตร หนำ

เฉล่ีย 0.07 เมตร หรือมีปริมำตรหิน

คลุกไม่น้อยกว่ำ 245 ลบ.ม.
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้้า

1 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.
11 โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำสู่พ้ืนท่ี ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 250 เมตร 223,000 หมู่ท่ี 9 กองช่ำง

กำรเกษตรบ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 หนำเฉล่ีย0.20 เมตรหรือมีปริมำตร

จำกท่ีนำยชำญ  ปีมะนำว - ท่ี ดินถมไม่น้อยกว่ำ 200 ลบ.ม. พร้อม

นำยส ำเนียง  โคตรโนนกอก ปรับเกล่ียให้เรียบและท ำกำรเกรดบด

อัดถนนช้ันดินเดิมขนำดกว้ำง 4 เมตร

ยำว 650 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ

2,600 ตำรำงเมตรพร้อมท ำกำรลง

หินคลุก ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร

ยำว 650 เมตร หนำเฉล่ีย 0.07 เมตร

หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ

159.25 ลบ.ม.
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  2.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้้า
1 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.
12 โครงกำรปรับปรุงถนนเข้ำสู่พ้ืนท่ี ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 400 เมตร 404,000    หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

กำรเกษตร หมู่ท่ี 1 จำกท่ีนำ หนำเฉล่ีย0.20 เมตรหรือมีปริมำตร

นำงสมสวน  กำงสูงเนิน - ท่ี ดินถมไม่น้อยกว่ำ 280 ลบ.ม. พร้อม

นำยผจูญ  ขวกเขียว ปรับเล่ียให้เรียบและท ำกำรเกรดบดอัด

ถนนช้ันดินเดิมขนำดกว้ำง3.50 เมตร

ยำว 1,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่ำ3,500 ตำรำงเมตรพร้อมท ำกำร

ลงหินคลุก ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว

1,000 เมตร หนำเฉล่ีย 0.07 เมตร

หรือมีปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ

210 ลบ.ม.
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  2.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้้า
1 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 โครงกำรปรับปรุงร่องระบำยน้ ำ ท ำกำรเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 84,000 หมู่ท่ี 7 กองช่ำง

บ้ำนสระ หมู่ท่ี 7 จำกท่ี รวมกันท้ังสองฝ่ังได้พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ
นำยสมปอง  วิญญำยงค์ - ท่ี 90 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำม
นำยประจวบ  คงโนนกอก แบบ อบต.โนนกอก ก ำหนด

14 โครงกำรติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำน ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำด้วยพลังงำนแสง 150,000 หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

แสงอำทิตย์บ้ำนเมืองกลำง หมู่ท่ี 1 อำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน
3 กลุ่มๆละ 7 คน

15 โครงกำรติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำพลังงำน ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ ำด้วยพลังงำนแสง 300,000 หมู่ท่ี 7 กองช่ำง

แสงอำทิตย์บ้ำนสระ หมู่ท่ี 7 อำทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน
6 กลุ่มๆละ 7 คน
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  2.1 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้้า
1 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.
16 โครงกำรติดต้ังกระจกโค้งตำมจุด เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังกระจกโค้ง 45,000 ต ำบล กองช่ำง

เส่ียงบ้ำนสระ จ ำนวน 6 จุด และ ตำมจุดเส่ียงบ้ำนสระ จ ำนวน 6 จุด โนนกอก
บ้ำนโนนสุขสันต์ จ ำนวน 2 จุด และบ้ำนโนนสุขสันต์ จ ำนวน 2 จุด

รวม 4,011,800
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
  2.2 กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา

1. 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 โครงกำรวำงระบบท่อประปำ PVC โดยท ำกำรวำงท่อ PVC ขนำด 165,000 หมู่ท่ี 6 กองช่ำง

ภำยในหมู่บ้ำนสระ หมู่ท่ี 6 Ø 2" ยำวไม่น้อยกว่ำ 1,048 เมตร
หรือมีจ ำนวนท่อ PVC ขนำด Ø 2"
ไม่น้อยกว่ำ 262 ท่อน พร้อมท ำกำร

ทำกำวประสำนท่อรำยละเอียด
ตำมแบบ อบต.โนนกอก ก ำหนด

รวม 165,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  2.3 กลยุทธ์ การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำร ยำว 180 เมตร รำยละเอียดตำม 100,000    หมู่ 2 กองช่ำง

เกษตร บ้ำนนกเจ่ำ หมู่ท่ี 2 แบบและประมำณกำรของกำร
ท่ีนำยชวน  สิงห์ลี - ท่ีนำยมงคล ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเกษตร
สมบัติหลำย สมบูรณ์

2 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำร ยำว 180 เมตร รำยละเอียดตำม 100,000    หมู่ท่ี 9 กองช่ำง

เกษตร บ้ำนโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 แบบและประมำณกำรของกำร
จำกทำงหลวงชนบท หมำยเลข ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเกษตร
2037 - ท่ีนำงกุหลำบ  ลอยเมืองกลำง สมบูรณ์

43

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  2.3 กลยุทธ์ การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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.
3 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำร ยำว 180 เมตร รำยละเอียดตำม 100,000   หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

เกษตร บ้ำนโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 แบบและประมำณกำรของกำร
เร่ิมจำกท่ีนำงสุนี  อุดมบัว - ท่ี ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเกษตร
นำยทองลี  ปลัดสังข์ สมบูรณ์

4 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำร ยำว 180 เมตร รำยละเอียดตำม 100,000   หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

เกษตร บ้ำนโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 แบบและประมำณกำรของกำร
เร่ิมจำกบ้ำนนำยสมอำจ  งำมศักด์ิ ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเกษตร
ถึงท่ีนำงณัฐญำ  บุรำณ สมบูรณ์
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  2.3 กลยุทธ์ การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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.
5 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำร ยำว 180 เมตร รำยละเอียดตำม 100,000   หมู่ท่ี 10 กองช่ำง

เกษตร บ้ำนสระ หมู่ท่ี 10 แบบและประมำณกำรของกำร
เร่ิมจำกท่ีนำยรอง  วงษ์แวง - ท่ี ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเกษตร
นำงสวำน  เพียพิมเพ่ิม สมบูรณ์

6 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำร ยำว 180 เมตร รำยละเอียดตำม 100,000    หมู่ท่ี 6 กองช่ำง

เกษตร บ้ำนสระ หมู่ท่ี 6 เร่ิมจำก แบบและประมำณกำรของกำร
ท่ีนำยสุชำติ  สำริพันธ์ - ท่ีนำยไล ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเกษตร

สมบูรณ์
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โครงกำร/กิจกรรม
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  2.3 กลยุทธ์ การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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.
7 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำร ยำว 300 เมตร รำยละเอียดตำม 100,000    หมู่ท่ี 7 กองช่ำง

เกษตร บ้ำนสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจำก แบบและประมำณกำรของกำร
บ้ำนนำงสมคิด  บัวสระ - ท่ีนำยถวัลย์ ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเกษตร
ดีหำมแห สมบูรณ์

8 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำร ยำว 145 เมตร รำยละเอียดตำม 80,000      หมู่ท่ี 8 กองช่ำง

เกษตร บ้ำนสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจำก แบบและประมำณกำรของกำร
บ้ำนนำยสมบัติ  นอกสระ - ท่ีนำยสง่ำ ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเกษตร
พรมแดน สมบูรณ์

46

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

  2.3 กลยุทธ์ การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
1 แผนงาน เคหะและชุมชน

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 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำร ยำว 145 เมตร รำยละเอียดตำม 84,000      หมู่ท่ี 8 กองช่ำง

เกษตร บ้ำนสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจำก แบบและประมำณกำรของกำร
บ้ำนนำยหัน  ศิริจันทร์ ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเกษตร

สมบูรณ์

10 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำร ยำว 1,685 เมตร รำยละเอียดตำม 100,000    หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

เกษตรสำยทุ่งหิน บ้ำนเมืองกลำง แบบและประมำณกำรของกำร
หมู่ท่ี 1 เร่ิมจำกถนนคอนกรีต ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเกษตร
เสริมเหล็กเดิม - ท่ีนำยผจูญ ขวกเขียว สมบูรณ์

รวม 964,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก    อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                           แบบ ผด.02                      

2. กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
  2.4 กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปการ

1 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.
1 โครงกำรปรับปรุงทำสีภำยนอก เพ่ือจ่ำสยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 100,000 อบต. กองช่ำง

อำคำรส ำนักงำนท่ีท ำกำรองค์กำร ปรับปรุงทำสีภำยนอกอำคำรส ำนักงำน โนนกอก

บริหำรส่วนต ำบลโนนกอก ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

โนนกอก

รวม 100,000

รวมท้ังหมด 5,240,800
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3.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจ

  3.1 กลยุทธ์ เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
1. แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

ล ำดับ โครงกำร 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 โครงกำรฝึกอบรมสนับสนุนและ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 60,000 ต ำบล กอง

ส่งเสริมกลุ่มอำชีพแก่สตรี โครงกำรฝึกอบรมสนับสนุนและ โนนกอก สวัสดิกำรฯ

ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและ ส่งเสริมกลุ่มอำชีพแก่สตรี ผู้สูงอำยุ 

ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส

2 โครงกำรสตรีปันรัก ปลูกพืชผัก เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 25,000 อบต. กอง

ปลอดภัย โครงกำรสตรีปันรัก ปลูกพืชผัก โนนกอก สวัสดิกำรฯ

ปลอดภัย

รวม 85,000      
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                                                                                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด. 02                      

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566



                                                                                   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด. 02                      

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
3.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจ
  3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

3.1 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 โครงกำรส่งเสริมปรัชญำ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 20,000 อบต. กอง

เศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรส่งเสริมปรัชญำ โนนกอก สวัสดิกำรฯ

เศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้  พัฒนำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำรอบรม 200,000 ต ำบล กอง

ศักยภำพกลุ่มสตรีกับวิถีเศรษฐกิจ ให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพกลุ่ม โนนกอก สวัสดิกำรฯ

พอเพียง สตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

รวม 220,000

รวมท้ังหมด 305,000
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4.  ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

   4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของปะชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา

1. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

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 โครงกำรเลือกต้ังซ่อมท้องถ่ิน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือก 100,000 ต ำบล ส ำนักปลัด
ต้ังซ่อมท้องถ่ิน และกำรเลือกต้ัง โนนกอก
ซ่อมท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีของ อบต.

3 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำร 30,000  อ ำเภอ ส ำนักปลัด
ในกำรช่วยประชำชนองค์กร สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติกำร เกษตร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ช่วยเหลือประชำชนขององค์กร สมบูรณ์

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม 230,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.  2566พ.ศ.  2565
โครงกำร

                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด. 02                  



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด. 02                  

4.  ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
   4.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาการบริหารงานบุคล

1. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

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 โครงกำรศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 300,000 อบต. ส ำนักปลัด

ศักยภำพผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิก ศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพผู้บริหำร โนนกอก
อบต.พนักงำน และลูกจ้ำง ท้องถ่ิน สมำชิก อบต.พนักงำนและ
อบต.โนนกอก ลูกจ้ำง อบต.โนนกอก

รวม 300,000
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พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด. 02                  

4.  ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

   4.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาการบริหารงานบุคล

2. 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 โครงกำรพัฒนำศักยภำพส่งเสริม เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร 30,000 ศพด.ต ำบล กองกำร

ประสบกำรณ์ของบุคลำกรทำง พัฒนำศักยภำพส่งเสริมประสบ โนนกอก ศึกษำฯ

กำรศึกษำ กำรณ์ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

รวม 30,000
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โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566



2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด. 02                  

4.  ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
   4.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

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 โครงกำรออกให้บริกำรประชำชน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 15,000  ต ำบล ส ำนักปลัด

ต ำบลโนนกอก โครงกำรออกให้บริกำรประชำชน โนนกอก

รวม 15,000

รวมท้ังหมด 575,000

54

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566



5.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

   5.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึกและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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 โครงกำรรณรงค์ร่วมใจปลูก เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 15,000 ต ำบล ส ำนักปลัด

ต้นไม้ถวำยเป็นพระรำชกุศล โครงกำรรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ โนนกอก

เน่ืองในวันส ำคัญต่ำงๆ ถวำยเป็นพระรำชกุศลเน่ืองในวัน

ส ำคัญต่ำงๆ

2 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดโครงกำร 20,000 อบต. ส ำนักปลัด

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง โนนกอก
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ มำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ

กรมสมเด็จพระเทพรัตน พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จ

รำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี พระเทพรัตนรำชสุดำสยำม

บรมรำชกุมำรี
รวม 35,000  
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                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                               แบบ ผด. 02                      
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.  2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงกำร
พ.ศ.  2565



                                                                                     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                               แบบ ผด. 02                      
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

   5.2 การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมุลฝอยและส่ิงปฏิกูล

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 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 30,000 ต ำบล กอง

แบบบูรณำกำรตำมแนวทำงจังหวัด บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย โนนกอก สำธำรณสุข

สะอำด แบบบูรณำกำรตำมแนวทำงจังหวัด

สะอำด

รวม 40,000

รวมท้ังหมด 75,000  
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พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566



1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน

1. แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 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 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร 12,000 อบต.โนนกอก ส ำนักปลัด

กระจกสูง บำนเล่ือนกระจกสู จ ำนวน 2 หลัง

2 จัดซ้ือตู้ไม้เก็บเอกสำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้ไม้ 11,000 อบต.โนนกอก ส ำนักปลัด

เก็บเอกสำร จ ำนวน 2 หลัง

3 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 6,500     อบต.โนนกอก ส ำนักปลัด

เหล็กแบบมีกระจก จ ำนวน 1 ตัว

รวม 29,500  
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3.บัญชีครุภัณฑ์  วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

                                                                                                     ประเภทครุภัณฑ์                                                                 แบบ ผด. 02/1                      

พ.ศ.  2566พ.ศ.  2565



3.บัญชีครุภัณฑ์  วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

                                                                                                     ประเภทครุภัณฑ์                                                                 แบบ ผด. 02/1                      

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน

1. แผนงำน  รักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 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 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรบำนเล่ือน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บ 12,000 อบต.โนนกอก ส ำนักปลัด

กระจกสูง เอกสำรบำนเล่ือนกระจกสูง

จ ำนวน 2 หลัง

2 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรไม้ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ 11,000
ตู้เก็บเอกสำรไม้ จ ำนวน 2 หลัง

รวม 23,000  
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พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566



3.บัญชีครุภัณฑ์  วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

                                                                                                     ประเภทครุภัณฑ์                                                                 แบบ ผด. 02/1                      

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน

1. แผนงำน  บริหำรงำนคลัง

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 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 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ี 7,500 อบต. กองคลัง

ส ำนักงำน จ ำนวน 3 ตัวๆละ โนนกอก
2,500 บำท

2 จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะ 5,000 อบต. กองคลัง

คอมพิวเตอร์ โนนกอก

3 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 13,000  อบต. กองคลัง

เหล็กแบบมีกระจก จ ำนวน 2 ตัว โนนกอก
ตัวละ 6,500 บำท

รวม 25,500  
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3.บัญชีครุภัณฑ์  วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

                                                                                                     ประเภทครุภัณฑ์                                                                 แบบ ผด. 02/1                      

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน

1. แผนงำน  สำธำรณสุข

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 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 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ี 2,500 อบต. กอง

ส ำนักงำน จ ำนวน 1 ตัว โนนกอก สำธำรณสุข

2 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็ก 11,000 อบต. กอง
บำนทึบ 2 บำน เก็บเอกสำร บำนทึบ 2 บำน โนนกอก สำธำรณสุข

จ ำนวน 2 หลัง

3 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 6,500 อบต. กอง
เหล็กแบบมีกระจกจ ำนวน 1 ตัว โนนกอก สำธำรณสุข

รวม 20,000
60
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3.บัญชีครุภัณฑ์  วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

                                                                                                     ประเภทครุภัณฑ์                                                                 แบบ ผด. 02/1                      

1.  ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน

1. แผนงำน  สำธำรณสุข

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 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 จัดซ้ือถังขยะ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือถังขยะเพ่ีอ 200,000 ต ำบล กอง

บริกำรเก็บขยะตำมจุดต่ำงๆ โนนกอก สำธำรณสุข
ในหมู่บ้ำน จ ำนวน 10 หมู่บ้ำน

รวม 200,000
61
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3.บัญชีครุภัณฑ์  วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

                                                                                                     ประเภทครุภัณฑ์                                                                 แบบ ผด. 02/1                      

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนักงำน

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน

1. แผนงำน  เคหะและชุมชน

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนพ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 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 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บ 6,000 อบต. กองช่ำง

บำนเล่ือนกระจกสูง เอกสำรบำนเล่ือนกระจกสูง โนนกอก
จ ำนวน 1 หลัง

รวม 6,000
62



3.บัญชีครุภัณฑ์  วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

                                                                                                     ประเภทครุภัณฑ์                                                                 แบบ ผด. 02/1                      

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน

1. แผนงำน  เคหะและชุมชน

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 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 จัดว้ือเทปวัดระยะทำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเทปวัด 4,500 อบต. กองช่ำง

สแตนเลส ระยะทำงจัดซ้ือเทปวัดระยะทำง โนนกอก
สแตนเลส

2 จัดซ้ือล้อวัดระยะทำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือล้อวัด 6,800 อบต. กองช่ำง
ระยะทำง โนนกอก

รวม 11,300
63
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3.บัญชีครุภัณฑ์  วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

                                                                                                     ประเภทครุภัณฑ์                                                                 แบบ ผด. 02/1                      

1.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน

1. แผนงำน  เคหะและชุมชน

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 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 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ือง 22,000 อบต. กองช่ำง

(โน๊ดบุ๊ค)ส ำหรับประมวลผล คอมพิวเตอร์(โน๊ดบุ๊ค)ส ำหรับ โนนกอก
ประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง

รวม 22,000
64
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3.บัญชีครุภัณฑ์  วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

                                                                                                     ประเภทครุภัณฑ์                                                                 แบบ ผด. 02/1                      

1.  ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนักงำน

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน

1. แผนงำน  ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 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 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ี 2,500 อบต. กอง

ส ำนักงำน จ ำนวน 1 ตัว โนนกอก กำรศึกษำ

2 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 6,500 อบต. กอง
จ ำนวน 1 ตัว โนนกอก กำรศึกษำ

3

รวม 9,000
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3.บัญชีครุภัณฑ์  วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

                                                                                                     ประเภทครุภัณฑ์                                                                 แบบ ผด. 02/1                      

1.  ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน

1. แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร ท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 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 ครุภัณฑ์กีฬำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังเคร่ือง 200,000 อบต. กองช่ำง

ออกก ำลังกำยให้แก่ประชำชน โนนกอก
บริเวณลำนร้ำนค้ำชุมชน
บ้ำนสระ หมู่ท่ี 7

รวม 200,000
546,300

66
รมท้ังหมด
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   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุส ำนักงำน เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 100,000 อบต. ส ำนักปลัด

โนนกอก

2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 40,000 อบต. ส ำนักปลัด

งำนบ้ำนงำนครัว โนนกอก

3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 50,000       อบต. ส ำนักปลัด

ยำนพำหนะและขนส่ง โนนกอก

4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 200,000     อบต. ส ำนักปลัด

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน โนนกอก

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 10,000       อบต. ส ำนักปลัด

คอมพิวเตอร์ โนนกอก
รวม 400,000    

67
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1.ประเภทวัสดุ 
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                                                                                                     ประเภทวัสดุ                                                                    แบบ ผด. 02/1                      

1.ประเภทวัสดุ 

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง 50,000 อบต. ส ำนักปลัด

ดับเพลิง โนนกอก

2 วัสดุจรำจร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุจรำจร 30,000 อบต. ส ำนักปลัด

โนนกอก

รวม 80,000      
68
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                                                                                                     ประเภทวัสดุ                                                                    แบบ ผด. 02/1                      

1.ประเภทวัสดุ 

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  บริหารงานคลัง

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 50,000 อบต. กองคลัง

ส ำนักงำน โนนกอก

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 10,000 อบต. กองคลัง

คอมพิวเตอร์ โนนกอก

รวม 60,000      
69
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                                                                                                     ประเภทวัสดุ                                                                    แบบ ผด. 02/1                      

1.ประเภทวัสดุ 

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  การศึกษา

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 20,000 อบต. กำรศึกษำ

ส ำนักงำน โนนกอก

2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 15,000 อบต. กำรศึกษำ

งำนบ้ำนงำนครัว โนนกอก

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 10,000       กำรศึกษำ

คอมพิวเตอร์ โนนกอก

4 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (อำหำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำร 1,521,000     อบต. กำรศึกษำ

เสริมนม) เสริมนมของโรงเรียนประถมศึกษำ โนนกอก
ในเขตต ำบลโนนกอกและศูนย์
พัฒนำเด็ก อบต.โนนกอก

รวม 1,566,000   
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                                                                                                     ประเภทวัสดุ                                                                    แบบ ผด. 02/1                      

1.ประเภทวัสดุ 

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  การศึกษา

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเช้ือ 60,000 อบต. กำรศึกษำ

เพลิงและหล่อล่ืน โนนกอก

6 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง 42,000 อบต. กำรศึกษำ

แต่งกำยส ำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ โนนกอก
พัฒนำเด็กเล็ก อบต.โนนกอก

7 วัสดุกำรศึกษำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 249,000     อบต. กำรศึกษำ

กำรศึกษำ โนนกอก

รวม 351,000    
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                                                                                                     ประเภทวัสดุ                                                                    แบบ ผด. 02/1                      

1.ประเภทวัสดุ 

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  สาธารณสุข

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 10,000 อบต. กอง

ส ำนักงำน โนนกอก สำธำรณสุข

2 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 50,000 อบต. กอง

ยำนพำหนะและขนส่ง โนนกอก สำธำรณสุข

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ำยเป้นค่ำจัดซ้ืวัสดุเช้ือเพลิง 500,000     อบต. กอง

และหล่อล่ืน โนนกอก สำธำรณสุข

4 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 200,000     อบต. กอง

วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ โนนกอก สำธำรณสุข

รวม 760,000    
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                                                                                                     ประเภทวัสดุ                                                                    แบบ ผด. 02/1                      

1.ประเภทวัสดุ 

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  สาธารณสุข

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 5,000 อบต. กอง

คอมพิวเตอร์ โนนกอก สำธำรณสุข

รวม 5,000        
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                                                                                                     ประเภทวัสดุ                                                                    แบบ ผด. 02/1                      

1.ประเภทวัสดุ 

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15,000 อบต. กอง

โนนกอก สวัสดิกำรฯ

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 10,000 อบต. กอง

คอมพิวเตอร์ โนนกอก สวัสดิกำรฯ

3 วัสดุก่อสร้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 60,000       อบต. กอง

โนนกอก สวัสดิกำรฯ

4 วัสดุอ่ืน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกันหนำว 200,000     อบต. กอง

ส ำหรับผู้สูงอำยุ ผู้ยำกไร้และผู้ด้อย โนนกอก สวัสดิกำรฯ

โอกำสทำงสังคม

รวม 285,000    
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                                                                                                     ประเภทวัสดุ                                                                    แบบ ผด. 02/1                      

1.ประเภทวัสดุ 

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 16,000 อบต. กองช่ำง

โนนกอก

2 วัสดุก่อสร้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 130,000 อบต. กองช่ำง

โนนกอก

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 100,000     อบต. กองช่ำง

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน โนนกอก

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุ 8,000         อบต. กองช่ำง

วัสดุคอมพิวเตอร์ โนนกอก

รวม 254,000    
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                                                                                                     ประเภทวัสดุ                                                                    แบบ ผด. 02/1                      

1.ประเภทวัสดุ 

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุอ่ืน เพ่ือจ่ำยเป็นจัดซ้ือวัสดุหล่อและ 25,000 อบต. กองช่ำง

ทดสอบคอนกรีต โนนกอก

2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 100,000 อบต. กองช่ำง

โนนกอก

รวม 125,000    
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                                                                                                     ประเภทวัสดุ                                                                    แบบ ผด. 02/1                      

1.ประเภทวัสดุ 

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุกีฬำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือจัดหำอุปกรณ์ 50,000 ต ำบล กอง

กีฬำ โนนกอก กำรศึกษำ

รวม 50,000
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                                                                                                     ประเภทวัสดุ                                                                    แบบ ผด. 02/1                      

1.ประเภทวัสดุ การเกษตร

   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

1 แผนงาน  การเกษตร

ล ำดับ วัสดุ รำยละเอียดของวัสดุ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ

หลัก 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 วัสดุกำรเกษตร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 20,000 ต ำบล ส ำนักปลัด

โนนกอก

รวม 20,000
รวมท้ังหมด 3,956,000
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