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ส่วนที่ 1 

1.1 บทน า 

แผนการด าเนินงาน เป็นแผนจัดท าขึน้หลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
และเป็นแผนท่ีแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณและระยะเวลาท่ีชดัเจน 
แสดงถึงการด าเนินงานจริง  และเป็นแผนท่ีได้รวบรวมข้อมลูโครงการ/กิจกรรมจากทกุหน่วยงานท่ีจะเข้ามา
ด าเนินการในพืน้ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก 

ดงันัน้แผนการด าเนินงานจึงเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท าให้แนวทางในการด าเนินงานประจ าปีขององค์การ
บริหารสว่นต าบลมีความชดัเจนในการปฏิบตัมิากยิ่งขึน้ และจะท าให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิน้ปีมีความ
สะดวกมากยิ่งขึน้อีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

(1) เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันา และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทัง้หมดในพืน้ท่ี
ขององค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 (2) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ท าให้มีความชดัเจน              

ในการปฏิบตัมิากยิ่งขึน้ 

 (3) เพ่ือให้มีการประสานและบรูณาการ  การท างานกบัหนว่ยงานอ่ืน   
 (4) เพ่ือควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 (5) เพ่ือสะดวกในการติดตามประเมินผล     

1.3 ขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
พ.ศ. 2548  (ข้อ 26 และข้อ 27)  องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก ได้ก าหนดการจดัท าแผนการด าเนินงาน
โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

(1) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา รวบรวมแผนงาน/โครงการพฒันาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้อง
ด าเนินการในพืน้ท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก 

(2) คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จดัท าร่าง
แผนการด าเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล             

โนนกอกและหนว่ยงานตา่ง ๆ 



 

 

(3) คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก น าร่าง
แผนการด าเนินงานเสนอตอ่คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก 

(4) คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้ว
เสนอนายกองค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(5) เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน และปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กนัและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวนั 



 

 

แผนภูมิขัน้ตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ       (อบต.) 
จดัท าแผนพฒันา อบต.     (หนว่ยงานอ่ืน) 
 

 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 

จดัท าแผนพฒันา อบต. 
 

 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 

จดัท าแผนพฒันา อบต. 
 

 

 

 

คณะกรรมการพฒันา อบต. 
 

 

 

 

 

   

 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 (1) ผู้ปฏิบตังิานรู้ขัน้ตอนและรายละเอียดของานเสมือนปฏิทินการท างาน จงึสามารถน าไปปฏิบตัไิด้
อยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 (2) ผู้บริหารท้องถ่ินสามารถน าแผนการด าเนินงาน ไปใช้ในการควบคมุการด าเนินงานขององค์การ
บริหารสว่นต าบลให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือในการตดิตาม
ประเมินผลเม่ือสิน้ปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถกูต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 (3) ท าให้เกิดความร่วมมืออนัดีระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ สว่นกลาง ส่วนภมูิภาค และสว่นท้องถ่ิน
สามารถประสานงานได้อยา่งบรูณาการ  ท าให้เกิดการท างานร่วมกนัอยา่งมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประชาชนได้รับประโยชน์สงูสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่  2 

 

- บัญชีสรุปโครงการ/งบประมาณ 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 

 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : พฒันาการศกึษาให้มี
คณุภาพและมาตรฐาน ประสาน
ภาคประชารัฐ สง่เสริมการเกษตร
ให้มัง่คัง่ มุง่หวงัคณุภาพชีวิตท่ี
ยัง่ยืน 

 

 

พันธกิจ  : เป็นหนว่ยงานท่ีขบัเคล่ือน 

                 การพฒันา ท้องถ่ินและเป็น 

                 ศนูย์กลางประสานการพฒันา 

                 ท้องถ่ินให้กบัหน่วยงานอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่  1 

การพฒันาสงัคมและ
คณุภาพชีวิตตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  3 

การพฒันาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 

การบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่  5 

การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวและบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตส่ิิงแวดล้อมแบบมีสว่นร่วมอยา่งยัง่ยืน 



7 

 

 

2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ปัจจัยภายใน ( Internal Factors ) 

จุดแข็ง  (Strengths) 

1.  มีทรัพยากรป่าชมุชนท่ีอดุมสมบรูณ์  หาของป่าเพ่ือการยงัชีพได้ 

2. มีพืน้ท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตร  สามารถปลกูพืชได้หลากหลายชนิด  พืชเศรษฐกิจท่ี
สร้างรายได้ส าคญั  ได้แก่  อ้อย  ข้าว และพริก 

3. มีพืน้ท่ีเหมาะสมท่ีจะพฒันาแหลง่น า้ต้นทนุด้านการเกษตร 

4. มีพืน้ท่ีเหมาะสมพร้อมรองรับการลงทนุด้านพลงังานทดแทนโซลา่เซล 

5. มีหตัถกรรมทอผ้าไหม  และเคร่ืองจกัสาน 

6. มีขนบธรรมเนียม  ประเพณีท่ีดีงาม  ภมูิปัญญาชาวบ้านจากอดีตจนถึงปัจจบุนั 

7. มีสงัคมความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย  มีการพึง่พาอาศยักนัของคนในชมุชน 

 

จุดอ่อน  (Weakness) 

1. คณุภาพการศกึษาของประชากรยงัต ่ากวา่มาตรฐาน 

2. ประชาชนไมส่ามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุ 

3. มีการระบาดของยาเสพติดในหมูบ้่าน 

4. น า้เพ่ือการเกษตรไมเ่พียงพอต้องรอน า้ฝนจากธรรมชาติ 
5. ระบบโครงสร้างพืน้ฐานยงัไมเ่พียงพอ 

6. มีการใช้สารเคมีมากขึน้ในภาคการเกษตร 

7. งบประมาณไมเ่พียงพอในการรองรับการถ่ายโอนงาน  เพ่ือสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีให้กบั
ประชาชน 
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ปัจจัยภายนอก  ( External  Factors ) 

โอกาส (Opportunity) 

1. สงัคมไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาตา่ง ๆ  อย่างกว้างขวาง 

2. รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมกระบวนการสร้างอาชีพ  สร้างงานให้แก่ประชาชนเพ่ือเพิ่มรายได้  และ
สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุจากภาครัฐ  และเอกชนได้  มีการจดัตัง้กองทนุตา่ง ๆ  เพ่ือสนบัสนนุ
การผลิตและการแปรรูปทางการเกษตร 

3. รัฐบาลมีการก าหนดให้การแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพติดเป็นวาระแหง่ชาติโดยยดัหลกันิติ
ธรรม  บงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

4. ความนิยมของประชาชนท่ีบริโภคพืชผกัเกษตรอินทรีย์มีมากขึน้เปล่ียนวิถีชีวิตจากเกษตรเคมีสู่
เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ  ชว่ยลดสารเคมี  ลดต้นทนุการผลิต  สร้างมลูคา่เพิ่มแก่เกษตรกร  
และช่วยให้เกษตรกรมีสขุภาพดีขึน้ 

5. ประชาชนมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีมากขึน้  ยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาในชมุชนได้ดี 

6. รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหล่ือมล า้ของคนในสงัคม 

7. รัฐบาลมีนโยบายอนรัุกษ์  ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาต ิ ดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม 

8. รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

อุปสรรค  (Threat) 

1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการแขง่ขนัแรงงานท่ีมีทกัษะสงูขึน้  ปัญหา
แรงงานตา่งด้าวในสดัส่วนท่ีเป็นแรงงานผิดกฎหมาย  มีคณุภาพชีวิตต ่า  การเกิดโรคระบาด  และ
ปัญหาอาชญากรรมได้ 

2. ประชากรในต าบลมีวยัผู้สงูอายเุพิ่มมากขึน้  วยัเด็กและวยัแรงงานลดลง  ภาวะวยัเจริญพนัธ์
โดยรวมต ่ากวา่ระดบัการทดแทน 

3. เกษตรกรวา่งงานหลงัฤดกูาลเก็บเก่ียว 

4. ต าบลโนนกอกมีเส้นทางเช่ือมตอ่จงัหวดัชยัภมูิด้านเชิงเขาเป็นเส้นทางผ่านยาเสพติด 

5. ความผนัผวน  เปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศโลก  อนัเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงของฤดตูา่ง ๆ เกิดปัญหาภยัแล้ง  น า้ทว่มฉบัพลนับอ่ยครัง้  สง่ผลกระทบตอ่
ผลผลิตภาคการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นอยา่งมาก 

6. ปัจจยัการผลิตในภาคเกษตรมีราคาสงูขึน้สง่ผลกระทบตอ่การผลิต  และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 
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7. เกษตรกรยงัต้องพึง่พาน า้ท าการเกษตรจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  เน่ืองจากขาดแหลง่น า้                    
เพ่ือการเกษตร   

8. การระบาดของยาเสพติดในกลุม่เยาวชน 

 

ผลการประเมินสถานภาพ 

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

3. กลยุทธ์องค์กร 

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

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

3. ศกึษาวิเคราะห์พืน้ท่ีทางการเกษตร หาความเหมาะสมของพืชท่ีจะท าการเกษตรในพืน้ท่ี 

 4. จัดหา จัดสร้างระบบโครงสร้างพืน้ฐาน แหล่งน า้ และส่ิงอ านวยความสะดวกให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน และเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี ภายใต้แผนงาน การบริหารจดัการงบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรร และงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม 

 

4. เป้าหมายขององค์กร  

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

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

6. การน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้กับแผนด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ.  
    2563 

 ในจ านวนยทุธศาสตร์  6  ยทุธศาสตร์ ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอกได้บริหารจดัการ จะต้อง
อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี ดงันี ้

                6.1  ท าให้เกิดประโยชน์สขุตอ่ประชาชน  ประชาชนชาวต าบลโนนกอกได้รับการพฒันาคณุภาพ
ชีวิต การศกึษา  รักษาประเพณีวฒันธรรม  พฒันาด้านสขุภาพ อนามยั เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง กลุม่
ผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส ได้รับสวสัดกิารอยา่งทัว่ถึง  การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านแหลง่น า้เพ่ือการเกษตร เพ่ืออปุโภค บริโภค ได้รับการพฒันาอย่างเพียงพอและ
ตอ่เน่ือง  สง่ผลให้ประชาชนได้มีถนน เพ่ือใช้สญัจร ใช้ขนสง่ผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและปลอดภยั   
หลงัจากประกอบอาชีพหลกัทางการเกษตรแล้วหลงัฤดกูาลเก็บเก่ียว ได้มีการกระตุ้น พฒันาอาชีพเสริม ท่ี
เกิดจากภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างรายได้ภาคครัวเรือน ทัง้นีเ้พ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 
ครอบครัว สงัคม เกิดความสขุ 

6.2 ท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน องค์กรปกครองท้องถ่ิน โดยเฉพาะองค์การบริหารสว่นต าบล จะต้องด าเนินการตามภารกิจ 
“บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข”  ต่อประชาชนภายในต าบลโนนกอก ในแต่ละยุทธศาสตร์ล้วนแล้วแต่เป็นกา
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ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ในการ
บ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุ ได้เป็นอย่างดี 

 6.3 ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  การด าเนินการแต่ละ
ยทุธศาสตร์  จะต้องด าเนินการอย่างระมดัระวงั เกิดความประหยดัในงบประมาณของรัฐ  โดยเฉพาะการ
ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมใด ๆ จะต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุท่ี
เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด สร้างความเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ท าการแข่งขนัเสนอราคาตอ่รัฐ
อย่างเป็นโปร่งใสและเป็นธรรม เสมอภาค เกิดการประหยดังบประมาณของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สง่ผลดีตอ่ประชาชา  หรือถ้าหากแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใด ได้มีข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วง
ติงจากประชาชน จากผู้ มีส่วนได้เสีย จากหน่วยงานก ากับ ดูแล ตรวจสอบหรือเกิดจากการพบเห็นของ
หน่วยงานเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบตัิงานนัน้ ๆ ว่า แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใดหากด าเนินการไปแล้วไม่
เกิดผลคุ้มคา่ เป็นการลงทุนเสียเปล่า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชน จะต้องเสนอข้อมลู รายละเอียด 
ให้กบัผู้ มีอ านาจ อนมุตั ิอนญุาต พิจารณาทนัที 

 6.4 ท าให้เกิดลดขัน้ตอนการให้บริการกับผู้มารับบริการ  ในการให้บริการประชาชน หรือผู้ มีส่วน
ได้เสีย ในแต่ละกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จะต้องไม่มีขัน้ตอนท่ียุ่งยาก ซับซ้อน 
เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่ปัดความรับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกจะต้องจดัท าประกาศขัน้ตอน 
ระยะเวลา กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีประชาชนผู้มารับให้เห็นอย่างชดัเจน เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการทราบว่า 
กิจกรรมนี ้มีระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ     ก่ีนาที  ก่ีชัว่โมง หรือก่ีวนั   เม่ือผู้มารับบริการไม่ได้รับอ านวย
ความสะดวกจากเจ้าหน้าท่ีจะต้องให้สามารถติดตอ่เบอร์โทรศพัท์ผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องผู้
นัน้ได้ หรือถ้าหากประชาชนผู้มารับบริการ ได้มาติดตอ่สอบถามเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องท่ีจะ
ให้บริการ เจ้าหน้าท่ีก็จะต้องสามารถอธิบายว่าจะต้องไปติดตอ่ท่ีห้อง หรือส่วนราชการใด ผู้ ให้บริการเป็น
ใคร วนันีต้ดิตอ่ไมไ่ด้ จะเป็นวนัไหน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการลดภารคา่ใช้จ่าย ลดปัญหาการเสียเวลาของประชาชน
ผู้มารับบริการ 

6.5  เม่ือสิน้สดุในรอบปีงบประมาณ หรือสิน้สดุการปฏิบตัิงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมใด 
ไปแล้ว หรือวา่องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก ได้พบข้อบกพร่อง ข้อร้องเรียน ข้อชีแ้นะจากภาคส่วนตา่ง ๆ 
หรืออาจจะพบเห็นว่าระยะเวลาขัน้ตอน การปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน                           
มีข้อบกพร่อง เกิดปัญหาอุปสรรค ควรท่ีจะมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ยกเลิกกระบวนการ ขัน้ตอนใด 
เพ่ือให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบนั เห็นควรท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลปฏิบตัริาชการ ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอกแตง่ตัง้ พิจารณาตอ่ไป 
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 6.6 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จะต้องแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลปฏิบตัิราชการ 
เพ่ือให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ เป็นช่วงการประชุมแบบไตรมาส หรือคร่ึงปี หรือตามสถานการณ์                     

ท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพ่ือให้เกิดการพฒันาคณุภาพชีวิต และความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

  

   7. บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม แผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด
1. ยุทธศาสตร์ :  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1  แผนงาน : บริหารทั่วไป  (3) 2.75 420,000      2.55 ส ำนักปลดั
1.2 แผนงาน : รักษาความสงบภายใน  (3) 2.75 100,000      0.61 ส ำนักปลดั
1.3  แผนงาน : การศกึษา (18) 16.51 5,867,130    35.56 กองกำรศกึษำ
1.4  แผนงาน : สาธารณสุข  (8) 7.34 650,000      3.94 กองสำธำรณสขุ
1.5  แผนงาน : สังคมสงเคราะห์  (12) 11.01 983,000      5.96 กองสวสัดิกำรฯ
1.6  แผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  (18) 16.51 1,126,000    6.83 กองกำรศกึษำ

รวมยุทธศาสตร์ที่  1 62 51.37 9,146,130    55.44
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หน่วยด าเนินการ

                                                                                                              บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                                                                                    แบบ ผด
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด
หน่วยด าเนินการ

                                                                                                              บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                                                                                    แบบ ผด
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

2.ยุทธศาสตร์     :  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
2.1.  แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา  (16) 14.68 4,927,920    29.87 กองชำ่ง
2.2  แผนงาน : ไฟฟ้าถนน  (8) 7.34 835,000      5.06 กองชำ่ง

รวมยุทธศาสตร์ที่  2 24 22.02 5,762,920    34.93
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด
หน่วยด าเนินการ

                                                                                                              บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                                                                                    แบบ ผด
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

3.  ยุทธศาสตร์        :  การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1.  แผนงาน : สังคมสังเคราะห์  (2) 1.83 40,000         0.24 กองสวสัดิกำร

รวมยุทธศาสตร์ที่  3 2 1.83 40,000        0.24
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด
หน่วยด าเนินการ

                                                                                                              บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                                                                                    แบบ ผด
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

4.  ยุทธศาสตร์      :   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.1.  แผนงาน :บริหารงานทั่วไป  (7) 6.42 1,261,700    7.65 ส ำนักปลดั
4.2.  แผนงาน :บริหารงานคลัง  (4) 3.76 136,700      0.83 กองคลงั
4.3.  แผนงาน :การศกึษา (4) 3.67 59,500        0.36 กองกำรศกึษำฯ
4.4  แผนงาน : สังคมสงเคราะห์ (1) 0.92 10,000 0.06 กองสวสัดิกำรฯ
4.5  แผนงาน : สาธารณสุข (1) 0.92 5,500          0.03 กองสำธำรณสขุ

รวมยุทธศาสตร์ที่  4 17 15.60 1,463,400    8.87
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด
หน่วยด าเนินการ

                                                                                                              บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                                                                                    แบบ ผด
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน

5.  ยุทธศาสตร์  : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
5.1  แผนงาน : สาธารณสุข  (3) 2.75 70,000        0.42 กองสำธำรณสขุ
5.2 แผนงาน : การเกษตร (1) 0.92 15,000        0.09 ส ำนักปลดั

รวมยุทธศาสตร์ที่  5 4 3.67 85,000        0.52

รวมทัง้สิน้ 109 100.00 16,497,450  100.00
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1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงาน  บริหารทั่วไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

1 โครงการจดังานรัฐพิธี/วนัส าคญั เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานรัฐพิธี/วนั 100,000    ต าบล ส านักปลดั
และงานนโยบายของรัฐบาล ส าคญัและงานนโยบายรัฐบาล โนนกอก

2 โครงการเลือกตัง้ท้องถ่ิน เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเลือก 300,000    ตบล ส านักปลดั
ตัง้ท้องถ่ิน เล็กตัง้สมาชิกสภาผู้ โนนกอก
แทนราษฎรและการเลือกตัง้อ่ืน

3 สนับสนนุศนูย์ปฎิบตัิการร่วม เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุโครงการ 20,000      อ าเภอ ส านักปลดั
ในการชว่ยเหลือประชาชน สนบัสนนุศนูย์ปฏิบตักิารชว่ยเหลอื เกษตรสมบรูณ์

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประชาชนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน

18

                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.  2562 พ.ศ.  2563



                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แผนงาน  รักษาความสงบภายใน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

1 โครงการเดินรณงค์และป้องกนัและ เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานโครงการ 20,000      ต าบล ส านักปลดั
แก้ไขปัญหายาเสพติด เดนิรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหา โนนกอก

ยาเสพตดิ

2 โครงการป้องกนัและลดอบุตัิ เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ 30,000      ตบล ส านักปลดั
เหตใุนชว่งเทศกาลสงกรานต์ ป้องกนัและลดอบุตัิเหตใุนชว่ง โนนกอก
และเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่

3 โครงการอบรมสง่เสริมให้ความ เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ 50,000      อบต. ส านักปลดั
รู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ สง่เสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ โนนกอก

ศกัยภาพ อปพร.ต าบลโนนกอก และศกัยภาพ อปพร.ต าบลโนนกอก
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โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.  2562 พ.ศ.  2563



                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงาน  การศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

1 โครงการคา่จ้างเหมารถรับ- เพ่ือรับ-สง่เด็กเล็ก ของศนูย์ 210,000  ศพด.ต าบล กอง
สง่ เด็กเล็กของศนูย์เด็ก เด็กเล็ก อบต.โนนกอก โนนกอก การศกึษาฯ
เล็ก อบต.โนนกอก

2 โครงการกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  -เพ่ือใช้จา่ยในโครงการจดั 76,110  ศพด.ต าบล กอง
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน โนนกอก การศกึษาฯ
 

3 โครงการจดักิจกรรมวนัแม่  -เพ่ือใช้จา่ยในโครงการจดั 5,000  ศพด.ต าบล กอง
แห่งชาติ กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ โนนกอก การศกึษาฯ

 

4 โครงการจดังานวนัเดก็แหง่ชาติ  -เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน 25,000  ศพด.ต าบล กอง
วนัเด็กแห่งชาติ โนนกอก การศกึษาฯ

20

พ.ศ.  2562 พ.ศ.  2563โครงการ/กิจกรรม



                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงาน  การศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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 โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดั 30,000 นอกสถานที่ กองการ
โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ศกึษาฯ

6 โครงการเยาวชนวยัใสห่างไกล เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดั 20,000      ศพด.ต าบล กองการ
ยาเสพติด โครงการเยาวชนวยัใสห่างไกล โนนกอก ศกึษาฯ

ยาเสพติด

7 โครงการสง่เสริมสร้างแรงจงูใจ เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้กบัเด็กเล็ก 15,000      ศพด.ต าบล กองการ
ของเด็กเล็ก ในการศกึษาตอ่ โนนกอก ศกึษาฯ
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พ.ศ.  2562โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2563



                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงาน  การศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

8 โครงการอาหารเสริม (นม)  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้อาหาร 1,602,720  ศพด.โนนกอก กอง
ให้โรงเรียนประถมศกึษาฯ เสริม (นม) ให้โรงเรียนประถม และ ร.ร.ประถม การศกึษาฯ

ประถมศกึษา (ต าบลโนนกอก) ศกึษาในต าบล

โนนกอก

9 โครงการอาหารกลางวนัเด็ก  เพ่ือจา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนั 938,100  ศพด.ต าบล กอง
เด็กนักเรียน ให้กบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. โนนกอก การศกึษาฯ

โนนกอก

10 โครงการวสัดเุคร่ืองแตง่กาย เพ่ือจดัซือ้จดัหาเคร่ืองแบบ 53,100 ศพด.ต าบล กอง
นักเรียน โนนกอก การศกึษาฯ
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงาน  การศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

11 โครงการวสัดกุารศกึษา เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดทุางการ 368,100 ศพด.ต าบล กอง
ศกึษา สื่อการเรียนการสอน โนนกอก การศกึษาฯ

 

12 โครงการจดัซือ้โทรทศัน์สี LED เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้โทรทศัน์สี 38,000 ศพด.ต าบล กอง
แบบสมาร์ททีวี LED แบบสมาร์ททีวีให้กบั ศพด. โนนกอก การศกึษาฯ

13 โครงการจดัซือ้ชัน้เก็บทีน่อนและ เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ชัน้เก็บทีน่อน 10,000 ศพด.ต าบล กอง
กระเป๋าเด็ก และกระเป๋าเด็กนักเรียน โนนกอก การศกึษาฯ

14 อดุหนนุโครงการแขง่ขนัศิลป เพ่ืออดุหนนุกลุ่มนักเรียนต าบล 50,000 ร.ร.ประถม กอง
หตัถกรรมกลุ่มโรงเรียนประถม โนนกอก ในการแขง่ขนัศิลป ในพืน้ที่ การศกึษาฯ
ศกึษาในเขตพืน้ทีต่ าบลโนนกอก หตัถกรรมของกลุ่ม ร.ร ต.โนนกอก ต.โนนกอก
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงาน  การศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

15 โครงการอดุหนนุอาหารกลางวนั เพ่ืออดุหนนุอาหารกลางวนั 2,316,000 ร.ร.ประถม กอง
โรงเรียนประถมศกึษา ร.ร.ประถมศกึษา ในพืน้ที่ การศกึษาฯ

ต.โนนกอก

16 อดุหนนุโครงการอบรมจริยธรรม เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดั 50,000 ร.ร.ประถม กอง
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถม โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน ในพืน้ที่ การศกึษาฯ
ศกึษา กลุ่ม ร.ร.ประถมพืน้ที ่ต.โนนกอก ต.โนนกอก

17 อดุหนนุโครงการพ่ีสอนน้อง เพ่ืออดุหนนุกลุ่มโรงเรียน 35,000 กลุ่ม ร.ร.ใน กอง
ประถมในพืน้ที ่ต.โนนกอก พืน้ที่ต าบล การศกึษาฯ

โนนกอก
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 แผนงาน  การศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

18 อดุหนนุโครงการเพ่ิมศกัยภาพ เพ่ืออดุหนนุโรงเรียนโนนกอกวิทยา 25,000 ร.ร.โนนกอก กอง
นักเรียนให้สามารถศกึษาตอ่ วทิยา การศกึษาฯ
หรือวดัผลทางการศกึษาจาก
หน่วยงานอ่ืนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 แผนงาน  สาธารณสุข

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

1 โครงการสง่เสริมการออก เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ 15,000 ต าบล กอง
ก าลงักายร าไม้พอง ออกก าลงักายร าไม้พอง โนนกอก สาธารณสขุฯ

 

2 โครงการสง่เสริมการออกก าลงั เพ่ือจา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการสง่ 50,000      อบต. กอง
กายเต้นแอโรบคิ เสริมการออกก าลงักายเต้นแอโรบิค โนนกอก สาธารณสขุฯ

3 โครงการสร้างพืน้ทีป่ลอดโรค เพ่ือจา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการ 75,000 อบต. กอง
พิษสนุัขบ้าในระดบัท้องถ่ิน สร้างพืน้ทีป่ลอดโรคพิษสนุัขบ้า โนนกอก สาธารณสขุฯ

ในระดบัท้องถ่ิน

4 โครงการอบรมฟืน้ฟศูกัยภาพ เพ่ือจา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการ 70,000 อบต. กอง
ทีมกู้ ชีพ ฝึกอบรมฟืน้ฟศูกัยภาพทีมกู้ ชีพ โนนกอก สาธารณสขุฯ
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 แผนงาน  สาธารณสุข

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.  2562 พ.ศ.  2563

ที่ (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 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือจา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการ 30,000 อบต. กอง
รณรงค์  ป้องกนัโรคเอดส์ อบรมให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกนั โนนกอก สาธารณสขุฯ

โรคเอดส์

6 โครงการอดุหนนุกองทนุหลกั เพ่ืออดุหนนุกองทนุหลกัประกนั 160,000    อบต. กอง
ประกนัสขุภาพต าบลโนนกอก สขุภาพต าบลโนนกอก โนนกอก สาธารณสขุฯ

7 โครงการตามพระราชด าริด้าน เพ่ืออดุหนนุโครงการตามพระราช 200,000 อบต. กอง
สาธารณสขุ ด าริด้านสาธารณสขุ โนนกอก สาธารณสขุฯ

8 โครงการจดัซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์ เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดุ 50,000 อบต. กอง
หรือการแพทย์ วิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โนนกอก สาธารณสขุฯ
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

1 โครงการ "น า้คือชีวิต" ศาสตร์  เพ่ือใช้จา่ยในโครงการ 30,000 อบต. กอง
ของพระราชาสู่แปลงเกษตร "น า้คือชีวิต" ศาสตร์ของพระราชาฯ โนนกอก สวสัดิการฯ
ผสมผสาน

2 โครงการจดังานวนัผู้สงูอายุ  -เพ่ือใช้จา่ยในการจดังานวนัผู้สงู 100,000 อบต. กอง
 อาย ุอบรมให้ความรู้ด้านสขุภาพ โนนกอก สวสัดิการฯ
 แก่ผู้สงูอายุ

3 โครงการจดังานวนัสตรีสากล  - เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการอบรม 65,000 อบต. กอง
 จดังานวนัสตรีสากล โนนกอก สวสัดิการฯ

4 โครงการจดันิทรรศการออกร้าน  -เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดั 18,000 ทต.เกษตร กอง
 งานพระไกรสิงหนาท นิทรรศการออกร้านงานพระไกร สมบรูณ์ สวสัดิการฯ

สิงหนาท
28
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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 โครงการชว่ยเหลอืผู้ ด้อยโอกาส เพ่ือจา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือผู้ 20,000 ต าบล กอง
ผู้ มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสผู้ มีรายได้น้อย โนนกอก สวสัดิการฯ

ในเขตต าบลโนนกอก

6 โครงการอบรมคา่ยจริยธรรม  -เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัอบรม 50,000 ต าบล กอง
แก่เยาวชนและประชาชน คา่ยจริยธรรมแก่เยาวชนต าบล โนนกอก สวสัดิการฯ
ต าบลโนนกอก โนนกอก

7 โครงการอบรมให้ความรู้พฒันา เพ่ือจา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการ 200,000 ต าบล กอง
ศกัยภาพกลุ่มสตรี อบรมพฒันาศกัยภาพกลุ่มสตรี โนนกอก สวสัดิการฯ
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

8 โครงการอบรมให้ความรู้พฒันา เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนิน 240,000 ต าบล กอง
ศกัยภาพคณะกรรมการหมูบ้่าน โครงการอบรมให้ความรู้พฒันา โนนกอก สวสัดิการฯ

ศกัยภาพคณะกรรมการหมูบ้่าน

9 โครงการออกเย่ียมบ้าน เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการออกเยี่ยม 10,000      ต าบล กอง
ผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาสทีย่ากไร้ บ้านผู้ ด้อยโอกาสทีย่ากไร้ โนนกอก สวสัดิการฯ

10 โครงการจดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดกุอ่สร้าง 60,000 ต าบล กอง
ซอ่มแซมทีอ่ยู่อาศยัให้แก่ผู้ยากไร้ โนนกอก สวสัดิการฯ

11 โครงการจดัซือ้วสัดกุนัหนาว เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดกุนัหนาว 170,000 ต าบล กอง
ส าหรับผู้สงูอายุ ส าหรับผู้สงูอาย ุผู้ยากไร้ และ โนนกอก สวสัดิการฯ

ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

12 โครงการเชิดชเูกียรติหมูบ้่าน เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนิน 20,000      ต าบล กอง
พฒันาอดุมการณ์แผน่ดนิธรรม โครงการเชิดชเูกียรติฯ โนนกอก สวสัดิการฯ
แผ่นดินทองวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง

31

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2562 พ.ศ.  2563



                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

1 โครงการแขง่ขนักีฬาชมุชน เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัแขง่ขนักีฬา 200,000 อบต. กอง
สมัพนัธ์ต าบลโนนกอก ชมุชนสมัพนัธ์ต าบลโนนกอก โนนกอก การศกึษาฯ

2 โครงการแขง่ขนักีฬาท้องถ่ิน เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัการแข่งขนักีฬา 400,000 อบต. กอง
สมัพนัธ์อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ ท้องถ่ินสมัพนัธ์อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ โนนกอก การศกึษาฯ

3 โครงการแขง่ขนักีฬานักเรียน เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัการแข่งขนักีฬา 55,000 อบต. กอง
ประถมศกึษากลุ่มโรงเรียน นักเรียนประถมศกึษาต าบล โนนกอก การศกึษาฯ
ต าบลโนนกอก โนนกอก

4 โครงการแขง่ขนักีฬาผู้น า เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัการแข่งขนักีฬา 40,000      อบต. กอง
สมัพนัธ์ ผู้น าสมัพนัธ์ต าบลโนนกอก โนนกอก การศกึษาฯ
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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 โครงการแขง่ขนักีฬาพืน้บ้าน เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัการแข่งขนักีฬา 10,000 หมูท่ี ่2 กอง
บ้านนกเจา่ หมู่ 2 พืน้บ้านบ้านนกเจา่ หมู2่ การศกึษาฯ

6 โครงการแขง่ขนักีฬาฟตุซอล เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัการแข่งขนักีฬา 50,000      อบต. กอง
"โนนกอกคพั" ฟตุซอลต าบลโนนกอก โนนกอก การศกึษาฯ

7 โครงการสง่ทีมกีฬา อบต. เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการสง่ 250,000    อบต. กอง
โนนกอก เข้าร่วแขง่ขนั ทีกีฬา อบต.เข้าร่วมแข่งขนัในระดบั โนนกอก  การศกึษาฯ

ตา่งๆ

8 โครงการแขง่ขนัภมิูปัญญา เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัการ 20,000      อบต. กอง
ท้องถ่ิน แข่งขนัภมิูปัญญาท้องถ่ิน โนนกอก  การศกึษาฯ
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                         1 แนวทางพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

9 โครงการจดังานประเพณีฉลอง เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 5,000 หมูท่ี ่2 กอง             

รูปปัน้พระครูเกษมธรรมโฆษิต ฉลองรูปปัน้พระครูเกษมธรรม  การศกึษาฯ
บ้านนกเจา่ หมู ่2 โฆษิต

10 โครงการจดังานประเพณีฉลอง เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 5,000        หมู ่1,9 กอง
รูปปัน้หลวงปู่ ผา บ้านเมืองกลาง ฉลองรูปปัน้หลวงปู่ ผา  การศกึษาฯ
หมู ่1

13 โครงการจดังานประเพณีรดน า้ เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 3,000        หมูท่ี ่1,9 กอง
ขอพรผู้สงูอาย ุหมู ่1,9 รดน า้ขอพรผู้สงูอายุ  การศกึษาฯ

14 โครงการจดังานประเพณีร าบวง เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 10,000      หมูท่ี ่10 กอง
สรวงศาลมะนาว หมู่10 ร าบวงสรวงศาลมะนาว  การศกึษาฯ
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                         1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมสวัสดกิารชุมชน1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

15 โครงการจดังานประเพณีลอย เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 60,000 อบต. กอง
กระทง ลอยกระทงต าบลโนนกอก โนนกอก  การศกึษาฯ

16 โครงการประเพณีสรงน า้พระ เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 2,000        หมูท่ี ่3 กอง
ประธาน 3 ปรางค์ หมู ่3 สรงน า้พระประธาน 3 ปรางค์  การศกึษาฯ

17 โครงการจดังานประเพณีสรงน า้ เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 8,000        หมูท่ี ่9 กอง
พระเจ้าอุ้ย หมู ่9 สรงน า้พระเจ้าอุ้ย  การศกึษาฯ

18 โครงการจดังานประเพณีสรงน า้ เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 8,000        หมูท่ี ่4 กอง
พระธาตบุ้านเปือย หมู ่4 สรงน า้พระธาตบุ้านเปือย  การศกึษาฯ
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                         1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมสวัสดกิารชุมชน1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

19 โครงการจดังานประเพณีสรงน า้ เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 10,000 หมูท่ี ่2 กอง
พระภกูระแต หมูท่ี่2 สรงน า้พระภกูระแต  การศกึษาฯ

20 โครงการจดังานประเพณีสรงน า้ เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 8,000        หมูท่ี่5 กอง
รอยพระบาท หมูท่ี่5 รอยพระบาท  การศกึษาฯ

21 โครงการจดังานรด า้ขอพร เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 3,000        หมูท่ี ่2 กอง
ผู้สงูอาย ุบ้านนกเจา่หมูท่ี ่2 รดน า้ขอพรผู้สงูอายุ  การศกึษาฯ

22 โครงการจดังานประเพณีถวาย เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 25,000      ต าบล กอง
เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา โนนกอก  การศกึษาฯ
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                                                                               บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                       แบบ ผด .2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จังหวัดชัยภูมิ
1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                         1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมสวัสดกิารชุมชน1.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (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.

23 โครงการจดังานประเพณีร า เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 8,000 หมูท่ี ่10 กอง
บวงสรวงท่าศาล หมูท่ี่10 ร าบวงสรวงท่าศาล  การศกึษาฯ

24 โครงการจดังานประเพณีเทศ เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 23,000      หมูท่ี่10 กอง
มหาชาติชาดก เทศมหาชาติชาดก  การศกึษาฯ

25 โครงการจดังานประเพณี เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดังานประเพณี 20,000      หมูท่ี ่1-10 กอง
บวงสรวงตาปู่ บ้าน หมู่1-10 บวงสรวงตาปู่ บ้าน  การศกึษาฯ
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2.   ยุทธศาสตร์ : การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
2.1 แผนงาน  ไฟฟ้าถนน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย
ที่ (ผลผลติ) (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.

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่งสวา่งภาย เร่ิมจากบ้านนายไพ  แสนตรี รายละเอียด 85,000 หมู ่7 กองชา่ง
ภายในหมูบ้่านสระ หมูท่ี7่ ตามแบบการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคก าหนด

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสูพื่น้ทีก่าร เร่ิมจากทีน่านายนนัทเนตร  วสิทุธิพงษ์-ที่ 250,000    หมู ่9 กองชา่ง
เกษตรบ้านโนนสขุสนัต์ หมูท่ี่9 นายชวน  แก้วเมืองกลางระยะทาง 

 4,000 เมตรรายละเอียดตามแบบการไฟฟ้า
สว่นภมิูภาคก าหนด

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสูพื่น้ทีก่าร ระยะทาง 2,000 เมตร รายละเอียดตาม 100,000 หมู6่,7 กองชา่ง
เกษตรบ้านสระ หมูท่ี6่,7,8,10 แบบการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคก าหนด 8,10  

สายห้วยหมี

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสูพื่น้ทีก่าร ระยะทาง 2,000 เมตร รายละเอียดตาม 100,000 หมู6่,7 กองชา่ง
เกษตรบ้านสระ หมูท่ี6่,7,8,10 แบบการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคก าหนด 8,10

สายกดุตาแล

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสูพื่น้ทีก่าร ระยะทาง1,000 เมตร รายละเอียดตาม 50,000 หมู ่7 กองชา่ง
เกษตรบ้านสระ หมูท่ี ่7 แบบการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคก าหนด
สายหนองกระทุม่-วดัป่าสระแก้ว  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู
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                                                                          บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบ ผด . 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู
2.   ยุทธศาสตร์ : การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

2.1 แผนงาน  ไฟฟ้าถนน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่งสวา่งภาย เร่ิมจากบ้านนายจิตร  ผลมาตร  50,000 หมู ่10 กองชา่ง
ในหมูบ้่านสระ หมูท่ี ่10 รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้า

สว่นภมิูภาคก าหนด

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่งสวา่งภาย เร่ิมจากบ้านนายเสง่ียม  คุ้มโนนชยั- 100,000 หมู ่10 กองชา่ง
ในหมูบ้่านสระ หมูท่ี ่10 บ้านนายเม็ด  วงัสระ รายละเอียดตามแบบ

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคก าหนด

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสูพื่น้ทีก่าร เร่ิมจากบ้านนายโกวทิ  ภิรมไกรภกัดิ์-ที่ 100,000    หมู ่5 กองชา่ง
เกษตรบ้านโนนเหด็ไคล หมูท่ี่5 นานายเพ็ง  นามโนนเขวาระยะทาง   

2,000 เมตรรายละเอียดตามแบบ
การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคก าหนด
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                                                                          บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบ ผด . 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู
2.   ยุทธศาสตร์ : การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

1 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตโูขงเฉลมิ กอ่สร้างซุ้มประตโูขงเฉลมิพระเกียรตเิข้าสู่ 499,000 หมู.่6,7  กองชา่ง
พระเกียรตเิข้าสูห่มูบ้่านสระหมูท่ี ่6,7 หมูบ้่านรายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด 8,10

8,10

 

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เร่ิมจากบ้านนางสม  เคร่ืองพาท-ีบ้าน 151,500 หมู ่9 กองชา่ง
เหลก็ภายในหมูบ้่านโนนสขุสนัต์ หมู ่9 นายบญุยม  พลชาลกีว้าง 2.50 เมตร 

ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตมีน้อยกวา่ 
275 ตารางเมตร

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เร่ิมจากบ้านนางรัชน  ลลีาเมือง-ที่ 499,000 หมู ่5 กองชา่ง
เหลก็ภายในหมูบ้่านโนนเหด็ไคล หมู ่5 นายทองทพั  พรหมมาศกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไมน้่อยกวา่ 925 ตารางเมตร
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                                                                          บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบ ผด . 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู
2.   ยุทธศาสตร์ : การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม จดุที่1 เร่ิมจากบ้านนายบญัชา  วญิญายงค์ 249,240 หมู ่10  กองชา่ง
เหลก็ภายในหมูบ้่านสระ หมู ่10 กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร  

 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไมน้่อยกวา่ 300 เมตร
จดุที่2 เร่ิมจากบ้านนายแสง  ชาตพิโหล-

บ้านนายธวชั  ศรีเมือง
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไมน้่อยกวา่ 75 ตารางเมตร
จดุที่3 เร่ิมจากบ้านนางหนพิูศ  วงัสระ  

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 27 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
ไมน้่อยกวา่ 81 ตารางเมตร 

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เดมิ- 370,200 หมู ่6 กองชา่ง
เหลก็ภายในหมูบ้่านสระ หมู ่6 โคกดนิแดงกว้าง 5 เมตรยาว 136 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไมน้่อย
กวา่ 680 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
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                                                                          บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบ ผด . 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู
2.   ยุทธศาสตร์ : การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เร่ิมจากบ้านนายบญุเกิด  โคตรโนนกอก- 74,280 หมู ่7 กองชา่ง
เหลก็ภายในหมูบ้่านสระ หมู ่7 บ้านนางจนัทร์แรม  บญุสนอง

 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตwมน้่อยกวา่ 132 

ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เร่ิมจากสระหลวง-ทีน่ายสมาน  สาริพนัธ์  489,000 หมู ่8 กองชา่ง
เหลก็ภายในหมูบ้่านสระ หมู ่8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไมน้่อยกวา่
 900 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบ อบต. ก าหนด

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เร่ิมจากบ้านนายวเิชียร  นามโพธ์ิ- บ้าน 472,800    หมู ่3 กองชา่ง
เหลก็ภายในหมูบ้่านโสกเชือก หมู ่3 นายสขุสญัญา  จลุแสนบวั

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 290 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไมน้่อยกวา่ 870 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด
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                                                                          บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบ ผด . 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู
2.   ยุทธศาสตร์ : การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

9 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ตกิทบั เร่ิมจากบ้านนางปรียา  บรุาณ-หน้า 499,000 หมู ่9 กองชา่ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมูบ้่าน ประตทูางเข้าโรงเรียน
โนนสขุสนัต์ หมู่9 บ้านเมืองกลาง กว้าง 5.00 เมตร

 ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร
รือมีพืน้ทีแ่อสฟัลท์ตกิไมน้่อย
หกวา่ 1,625 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด

10 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ตกิทบั เร่ิมจากศาลปู่ ตา-ทางเข้าวดัป่า 499,000 หมู ่4 กองชา่ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมูบ้่าน บ้านเปือย กว้าง 5.00 เมตร
เปือย  หมู่4 ยาว 325 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพืน้ทีแ่อสฟัลท์ตกิไม่
น้อยกวา่ 1,625 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
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                                                                          บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบ ผด . 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู
2.   ยุทธศาสตร์ : การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

11 โครงการกอ่สร้างบลอ็คคอนเวร์ิส บริเวณทีน่ายปรารถนา  กล้ามืองกลาง 204,000 หมู ่1 กองชา่ง
บ้านเมืองกลาง หมู ่1 กว้าง 2.10 x 2.10 เมตร

ยาว 3.00 เมตร จ านวน 2 ชอ่งทาง
 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบคดัลอกจากแบบ  

มาตรฐานทอ่ลอดเหลีย่มชนิดหลาย
ชอ่งทางของ กสช.ท.1-26

12 โครงการขยายไหลท่างคอนกรีตเสริม เร่ิมจากบ้านนายเกษม  แพงใจ 60,000 หมู ่10 กองชา่ง
เหลก็ภายในหมูบ้่านสระ หมู ่10 โดยท าการเทคอนกรีตเสริม  

เหลก็ด้ไมน้่อยกวา่ 112 ตารางเมตร
 หนา 0.15 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

13 โครงการขยายไหลท่างคอนกรีตเสริม เร่ิมจากทางหลวงหมายเลข 2037-บ้าน 364,800 หมู ่2 กองชา่ง
เหลก็ภายในหมูบ้่านนกเจา่ หมู ่2 นายอดุม  คงโนนกอกกว้างข้างละ 1 เมตร

ยาวรวมทัง้สองข้าง670 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไมน้่อยกวา่
 670 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก าหนด
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                                                                          บญัชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบ ผด . 2   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภมิู
2.   ยุทธศาสตร์ : การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

2.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

14 โครงการขดุลอกคลองห้วยหมากอึ เร่ิมจากทีน่ายสกล  แป๊ะโคกสงู-ที่ 36,700 หมู ่2 กองชา่ง
บ้านนกเจา่ หมู ่2 นายนิพนธ์  สมบตัหิลาย  กว้าง 6.00 เมตร

 ยาว 680 เมตร ลกึจากพืน้คลองเดมิ 2 เมตร หรือ
มีปริมาตรดนิขดุไมน้่อยกวา่6,800 ลกูบาศก์เมตร
(โดยใช้รถขดุตกัของ อบต.โนนกอก)

15 โครงการปรับปรุงถนนดนิลงหนิคลกุ เร่ิมจากทีน่านายปรารถนา  กล้าเมืองกลาง- 322,900 หมู ่1 กองชา่ง
บ้านเมืองกลาง หมู ่1 ทีน่านายกิตตพิงษ์  ลขีามป้อม

 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,930 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร
 หนิคลกุไมน้่อยกวา่ 586 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

16 โครงการปรับปรุงถนนดนิลงหนิคลกุ เร่ิมจากล าห้วยวงัล า-ล าห้วยหมากอ ึ 136,500 หมู ่7 กองชา่ง
เข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตรบ้านสระ หมู ่7  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,630 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร
 หนิคลกุไมน้่อยกวา่ 244.50 ลบ.ม.

 พร้อมเกลีย่ปรับแตง่ให้เรียบร้อย
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
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3.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย
ที่ (ผลผลติ) (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.

1 โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพ  เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน 20,000 ต าบล กอง  

แก่เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้สงูอายุ โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพฯ โนนกอก สวสัดกิารฯ

2 โครงการอบรมให้ความรู้  เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังาน 20,000 ต าบล กอง
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจ โนนกอก สวสัดกิาร

พอเพียง
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภูมิ
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                                                                                            บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                  แบบ ผด. 2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภูมิ



4.  ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.1 แผนงาน  บริหารทั่วไป

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย
ที่ (ผลผลติ) (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.

1 โครงการอบรมคณุธรรม เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนิน 20,000      ต าบล ส านกัปลดั
จริยธรรมระเบยีบวินยัและการ โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมฯ โนนกอก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2 โครงการออกให้บริการประชาชน เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนิน 15,000      ต าบล ส านกัปลดั
ในพืน้ที่ต าบลโนนกอก โครงการออกให้บริการประชาชน โนนกอก

3 โครงการจดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน เพ่ือจดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน จ านวน 6,200        อบต. ส านกัปลดั
4 ตวั

4 โครงการจดัซือ้ตู้ เก็บเอกสารสอง เพ่ือจดัซือ้ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร 11,000      อบต. ส านกัปลดั
บานจ านวน 2 หลงั จ านวน 2 บาน 2 หลงั

5 โครงการศกึษาดงูานเพ่ือเพ่ิม เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครง 250,000    อบต. ส านกัปลดั
ศกัยภาพผู้บริหารท้องถ่ิน การศกึษาดงูานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ โนนกอก
สมาชิก อบต.พนกังานและ ผู้บริหารฯ
ลกูจ้าง อบต.โนนกอก
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จงัหวัดชัยภูมิ
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                                                                                   บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด . 2                  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จงัหวัดชัยภูมิ
4.  ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.1 แผนงาน  บริหารทั่วไป
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

6 โครงการจดัซือ้โต๊ะคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้โต๊ะคอมฯพร้อม 2,500        อบต. ส านกัปลดั
วางเคร่ืองปริน้เตอร์ โนนกอก

7 โครงการจดัซือ้รถยนต์กระบะ เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้รถกระบะดบัเบิล้ 957,000    อบต. ส านกัปลดั
ดบัเบิล้แคบ็ แคบ็ โนนกอก
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                                                                                   บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด . 2                  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จงัหวัดชัยภูมิ
4.  ยุทธศาสตร์ :  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.2 แผนงาน บริหารงานคลัง
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

1 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการจดัท า 100,000 อบต. กองคลงั
แผนที่ภาษีต าบลโนนกอก โนนกอก
รายหมู่บ้าน เชน่ คา่ถา่ยส าเนา
ระวางที่ดนิ และเอกสารสทิธิที่ดนิ

2 โครงการจดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน เพ่ือจดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน จ านวน 4 ตวั 6,200 อบต.

โนนกอก กองคลงั

3 โครงการจดัซือ้โต๊ะท างาน เพ่ือจดัซือ้โต๊ะท างานจ านวน 3 ตวั 19,500 อบต. กองคลงั
โนนกอก

4 โครงการจดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 11,000 อบต. กองคลงั
สองบาน จ านวน 2 หลงั โนนกอก
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                                                                                   บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด . 2                  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จงัหวัดชัยภูมิ
4.  ยุทธศาสตร์ :  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.3 แผนงาน การศกึษา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

1 โครงการจดัซือ้ เก้าอีส้ านกังาน เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน 15,000 ศพด. กอง
จ านวน 10 ตวั โนนกอก การศกึษาฯ

2 โครงการจดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร เพ่ือจา่ยจดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 5,500 ศพด. กอง
 2 บาน  จ านวน 1 หลงั โนนกอก การศกึษาฯ

3 โครงการจดัซือ้เคร่ืองตดัหญ้า เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองตดัหญ้า 9,500 ศพด. กอง
สพายบา่แบบข้อแข็ง สพายบา่แบบข้อแข็งจ านวน 1 เคร่ือง โนนกอก การศกึษาฯ

(ราคาตามท้องตลาด)

4 โครงการจดัซือ้ชดุคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ เพ่ือจา่ยเป็นคจ่ดัซือ้คอมพิวเตอร์ 29,500 ศพด. กอง
แบบตัง้โต๊ะเคร่ืองพิมพ์ชนิดสพีร้อม โนนกอก การศกึษาฯ
โต๊ะคอมพิวเตอร์จ านวน 1 ชดุ
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จงัหวัดชัยภูมิ
4.  ยุทธศาสตร์ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

1 โครงการจดัซือ้เคร่ืองปริน้เตอร์สี เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองปริน้เตอร์ส ี 10,000 อบต. กอง
จ านวน1 เคร่ือง โนนกอก สวสัดกิารฯ
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                                                                                   บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                 แบบ ผด . 2                  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบูรณ์    จงัหวัดชัยภูมิ
4.  ยุทธศาสตร์ :  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.5 แผนงาน สาธารณสุข
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ (ผลผลติ) (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.

1 โครงการจดัซือ้โต๊ะท างานพร้อม เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้โต๊ะท างาน 5,500 อบต. กอง
เก้าอี ้ พร้อมเก้าอี ้จ านวน 1 ชดุ โนนกอก สาธารณสขุฯ

 

 

52

พ.ศ.  2562 พ.ศ.  2563



5.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
5.1 แผนงาน  สาธารณสุข

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย
ที่ (ผลผลติ) (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.

1 โครงการคคูลองสวยน า้ใส เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในโครงการ 10,000 ค ูคลอง กอง
คคูลองสวยน า้ใส ต าบลโนนกอก สระน า้ สาธารณสขุฯ

2 โครงการบริหารจดัการขยะ เพ่ือเป็นคา่ในการบริหาร 30,000 ต าบล กอง
แบบบรูณาการ จดัการขยะมลูฝอยในชมุชน โนนกอก สาธารณสขุฯ

3 อบรมให้ความรู้สร้างจิต เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000     โรงเรียน กอง
ด้านสิง่แวดล้อม โครงการอบรมให้ความรู้สร้างจิต ประถมศกึษา สาธารณสขุฯ

ส านึกด้านสิง่แวดล้อม ต าบลโนนกอก
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.  2562 พ.ศ.  2563



                                                                                     บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                               แบบ ผด. 2                      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    อ าเภอเกษตรสมบรูณ์    จงัหวัดชัยภูมิ
5.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

5.2 แผนงาน  การเกษตร

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย
ที่ (ผลผลติ) (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.

1 โครงการรณรงค์ร่วมใจปลกู เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนิน 15,000 ต าบล กอง
ต้นไม้ถวายเป็นพระราชกศุล โครงการรณรงค์ร่วมใจปลกูต้นไม้ โนนกอก สาธารณสขุฯ
เน่ืองในวนัส าคญัตา่งๆ ถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองในวนั

ส าคญัตา่งๆ
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