






แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ โครงการ โครงการ (บาท)

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  -  -  - 28 3,912,000 28 3,912,000
   2.2  แผนงานไฟฟ้าประปา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3,912,000 28 3,912,000
3.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1  แผนงานการเกษตร  -  -  -  -  -  -  -  - 2 209,000 2 209,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 209,000 2 209,000
รวมท้ังส้ิน  -  -  -  -  -  -  -  - 30 3,930,000 30 3,930,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา จุดท่ี1 เร่ิมจากไร่นายแดง  วงษ์สระ  -  -  -  - 160,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง

บดอัดแน่นบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 ในการขนส่งพืชผลทางการ ถึง ล าห้วยอีเลิศโดยท าการข้ึนรูป สะดวกร้อยละ 90 ในการขนส่งพืชผลทาง
จ านวน 2 จุด เกษตรสะดวก ถนนใหม่ขนาดกว้าง 5 เมตร การเกษตรสะดวก

ยาว 400 เมตร หนา 0.20 เมตร 
พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นและท าการ
ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 400  เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 112 
ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น
จุดท่ี 2 ท าการลงหินคลุกตามจุดท่ีช ารุด
เร่ิมจากไร่นายสมชาย  แก้วเมืองกลาง
โดยให้ได้ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
30 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ 
อบต.โนนกอก ก าหนด

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

2 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา โดยท าการข้ึนรูปถนนใหม่ขนาด  -  -  -  - 53,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
การเกษตรบ้านเมืองกลางหมู่ท่ี 1 ในการขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 3 เมตร ยาว 408 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ในการขนส่งพืชผลทาง
เร่ิมจากท่ีนายหงส์ ขวกเขียว ถึง ท่ี เกษตรสะดวก หนา 0.60 เมตร พร้อมท าการวางท่อ การเกษตรสะดวก
นายจรัส  หาเมืองกลาง  ระบายน้ าขนาด Ø 0.60 เมตร

จ านวน 12 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อให้เรียบร้อยรายละเอียด
ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 15 เมตร  -  -  -  - 22,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1เร่ิมจากถนน สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ท่ีนายทวี ไม่น้อยกว่า45 ตารางเมตร รายละเอียด
หมวดเมืองกลาง ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา จุดท่ี 1 เร่ิมจากท่ีนายมงคล  สมบัติหลาย  -  -  -  - 232,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จ านวน 4 จุด สะดวก  ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 34 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก

 หนา 0.15 เมตร
จุดท่ี 2 เร่ิมจากนายบุญพาด  ต่อวิญญาณ
 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 44 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 3 เร่ิมจากท่ีนางพลอย  เย่ียมชัยภูมิ
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร
หนา 0.15 เมตร
จุดท่ี 4 เร่ิมจากท่ี นางสุบรรณ บัวบานบุตร
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมกัน
ท้ังส่ีจุดไม่น้อยกว่า 471 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก 
ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  - เพ่ือช่วยประหยัดพลังงาน เกษตรกรกลุ่มละ 7 คน จ านวน 1 กลุ่ม  -  -  -  - 82,000 ช่วยลดต้นทุนการ ช่วยลดต้นทุนให้แก่ กองช่าง
เคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนการ  ติตต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตให้เกษตรกรได้ เกษตรกรและมีน้ าเพียง
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี  2 ผลิตให้แก่เกษตรกร ส าหรับระบบประปาบาดาลขนาดไม่น้อย ร้อยละ 100 พอต่อการท าการเกษตร

กว่า 1,320 วัตต์ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 185 เมตร  -  -  -  - 283,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3เร่ิมจากท่ี สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่ สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
นายค าพันธ์  หมวดเมืองกลาง - ท่ี น้อยกว่า 555 ตารางเมตรรายละเอียด
นายสุวรรณ หมวดเมืองกลาง ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 120 เมตร  -  -  -  - 314,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 สายท่ากกจ่ัน สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

4



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

8 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา จุดท่ี 1 เร่ิมจากท่ีนายร่ืน  ตรวจมรรคค่า  -  -  -  - 79,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล ในการขนส่งพืชผลทางการ โดยท าการข้ึนรูปถนนดินใหม่ขนาดกว้าง สะดวกร้อยละ 90 ในการขนส่งพืชผลทาง
หมู่ท่ี 5 จ านวน 2 จุด เกษตรสะดวก 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร การเกษตรสะดวก

หนา 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 448 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ีย "
ให้เรียบ และท าการลงหินคลุก
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 21 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ีย
ให้เรียบ
จุดท่ี 2 เร่ิมจากท่ีนางพงษ์ นามโนนเขวา
โดยท าการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 73.50 ลบ.ม.พร้อม 
ปรับเกล่ีย ให้เรียบพร้อมท าการวางท่อ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ขนาด ø0.040 เมตร จ านวน 5 ท่อน 
พร้อมยาแนวประสานท่อ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด

9 โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา โดยท าการข้ึนรูปถนนดินใหม่ขนาดกว้าง  -  -  -  - 56,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
การเกษตรบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 ในการขนส่งพืชผลทางการ 4.00 เมตร ยาว780 เมตรสูง 1.00เมตร สะดวกร้อยละ 90 ในการขนส่งพืชผลทาง
เร่ิมจากท่ี นายธนาวุฒิ  วิชัยระหัด - เกษตรสะดวก หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า การเกษตรสะดวก
ท่ีนางสุนี  อุดมบัว 3,120 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ 

โดยใช้รถขุดของ อบต.โนนกอก
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

10 โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา  โดยท าการข้ึนรูปถนนดินใหม่ ขนาด  -  -  -  - 128,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
การเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 ในการขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ในการขนส่งพืชผลทาง
เร่ิมจากท่ีนายโป้  พันธ์ยาง - เกษตรสะดวก สูง 1.00  เมตร หรือมีปริมาตรดินถม การเกษตรสะดวก
อ่างเก็บน้ าเหล่าเครือซูด ไม่น้อยกว่า 2,240 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ีย

ให้เรียบพร้อมท าการวางท่อ ขนาด ø0.40
เมตร จ านวน 15 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อรายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 22 เมตร  -  -  -  - 46,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านสระ หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากท่ีนายนริส สะดวก  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
วังสระ - ท่ีนายสุพรรณ  แก้วเมืองกลาง ไม่น้อยกว่า 88 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

12 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา โดยท าการถมดินตามจุดท่ีช ารุด  -  -  -  - 38,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6  ในการขนส่งพืชผลทางการ ได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. สะดวกร้อยละ 90 ในการขนส่งพืชผลทาง
เร่ิมจากท่ีนานางทองใบ ดีหามแห - เกษตรสะดวก พร้อมท าการลงหินคลุก ขนาดกว้าง การเกษตรสะดวก
ท่ีนานางน่วม  ยืนยาว 3.00 เมตร ยาว 346 เมตร หนา 0.05

เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
51.90 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชลอน้ า  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท า จุดท่ี 1 บริเวณท่ีนานางน่วม  ยืนยาวโดย  -  -  -  - 27,000 เกษตรกรมีน้ าเพียง เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
ล าห้วยยางบ้านสระ หมู่ท่ี 6 จ านวน 3 จุด การเกษตร โดยท าการถมดินได้ปริมาตรดินถมไม่น้อย พอต่อการท าการ ต่อการท าการเกษตร

กว่า 176 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ เกษตรร้อยละ 80
จุดท่ี 2 ท่ีนานางสม  แววสระ โดยท าการ
ถมดินได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
180 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ
จุดท่ี3 บริเวณท่ีนานายสวัสด์ิ  ยศรุ่งเรือง
โดยท าการถมดินได้ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียให้
เรียบรายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

14 ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สล าห้วยหมากอึ  -เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก ขนาดกว้าง 2.10 X 2.10 เมตร  -  -  -  - 270,000 ป้องกันน้ าท่วมขังได้ ระบายน้ าได้สะดวก "
บ้านสระ หมู่ท่ี 7 บริเวณท่ีนานางสมจิตร ป้องกันน้ าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร ยาว 3.00 เมตร จ านวน 2 ช่องทาง ร้อยละ 90
 วังสระ รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

15 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ าล าห้วย  -เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก โดยท าการร้ือคอนกรีตรัดท่อเดิมออก  -  -  -  - 57,000 ป้องกันน้ าท่วมขังได้ ระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
หมากอึบ้านสระ หมู่ท่ี 7 บริเวณท่ีนา ป้องกันน้ าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร และท าการวางท่อขนาด ø 0.80 จ านวน ร้อยละ 90
นายโสภา  นอกสระ 18 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ

และท าการเทคอนกรีตเสริมเหล็กรัดบริเวณ
ปากท่อท้ังสองด้าน ขนาดสูง 1.50 เมตร
ยาว 7 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมท า
การถมดินได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
93.60 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา  ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 25 เมตร  -  -  -  - 37,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านสระ หมู่ท่ี 8เร่ิมจากถนนคอนกรีต สะดวก  หนา 0.15 เมตรทหรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่ สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
เสริมเหล็กเดิม -ท่ีนายหนูพิณ  วงษ์หาร น้อยกว่า 75 ตารางเมตร  รายละเอียด

ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

17 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา จุดท่ี1 ท่ีนางภูวนัย ยืนยาว - ท่ีนางชู   -  -  -  - 19,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร บ้านสระหมู่ท่ี 8 ในการขนส่งพืชผลทางการ วงษ์สระ โดยท าการลงหินคลุกขนาด สะดวกร้อยละ 90 ในการขนส่งพืชผลทาง
เร่ิมจากจ านวน 3 จุด  เกษตรสะดวก กว้าง 3.00 เมตร ยาว95 เมตร การเกษตรสะดวก

หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 14.25 ลบ.ม. "
.จุดท่ี 2 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม - ท่ีนายบู่  
วิญญายงค์ โดยท าการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก "
ไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ
จุดท่ี 3 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม - ท่ีนายขูลู  
วิญญายงค์ โดยท าการลงหินคลุก  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 87 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก "
ไม่น้อยกว่า 13.05 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ีย
ให้เรียบ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 74 เมตร  -  -  -  - 112,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากถนนคอนกรีต สะดวก  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
เสริมเหล็กเดิม -ท่ีนางภูวนัย  ยืนยาว ไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

19 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงาน  - เพ่ือช่วยประหยัดพลังงาน  ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ  -  -  -  - 45,000 ช่วยลดต้นทุนการ ช่วยลดต้นทุนให้แก่ "
แสงอาทิตย์  บ้านสระ หมู่ท่ี 8 ไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนการ ประปาบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า ผลิตให้เกษตรกรได้ เกษตรกรและมีน้ าเพียง

ผลิตให้แก่เกษตรกร 1,320 วัตต์ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มๆ ร้อยละ 100 พอต่อการท าการเกษตร
 ละ 7 คน จ านวน 1 กลุ่ม

20 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต  -เพ่ือระบายน้ าได้สะดวก ขนาดกว้าง 1.80X1.80 ยาว 4.00 เมตร  -  -  -  - 158,000 ป้องกันน้ าท่วมขังได้ ระบายน้ าได้สะดวก "
เสริมเหล็กบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี9 ป้องกันน้ าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรม ร้อยละ 90

ทางหลวงชนบท
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 21 เมตร   -  -  -  - 31,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากถนน สะดวก หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ท่ีนายชัยวิรัตน์  กว่า 63 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
ขวกเขียว อบต.โนนกอก ก าหนด

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา  ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 40 เมตร  -  -  -  - 60,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9  เร่ิมจากถนน สะดวก  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ท่ีนายทองสิน  ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร รายละเอียด
วงศ์ค าจัน ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3  เมตร ยาว 26 เมตร  -  -  -  - 39,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9เร่ิมจากถนน สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ท่ีนางยวนตา กว่า 78 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
บุญเสนา อบต.โนนกอก ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 2.50  เมตร ยาว 16 เมตร  -  -  -  - 20,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากท่ี สะดวก หนา0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
นายสมมาตร ศรีเมืองกลาง -ท่ี กว่า 40 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 
นายพิภพ ขันติ อบต.โนนกอก ก าหนด

25 โครงการเทลานอเนกประสงค์โคกดินแดง  -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด ให้ได้พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 792.40  -  -  -  - 283,000 ประชาชนได้ใช้พ้ืนท่ี ประชาชนมีสถานท่ีจัด "
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 กิจกรรมและงานประเพณี ตารางเมตร หนา 0.10รายละเอียดตามแบบ จัดกิจกรรมงานประ กิจกรรมงานประเพณี

ในชุมชน อบต.โนนกอก ก าหนด เพณีร้อยละ 80

26 โครงการเทลานอเนกประสงค์ศูนย์  -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด ให้ได้พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 148.20  -  -  -  - 52,000 ประชาชนได้ใช้พ้ืนท่ี ประชาชนมีสถานท่ีจัด "
พัฒนาเด็กเล็กเก่าบ้านสระ หมู่ท่ี 10 กิจกรรมและงานประเพณี ตารางเมตร หนา 0.10 รายละเอียดตามแบบ จัดกิจกรรมงานประ กิจกรรมงานประเพณี

ในชุมชน อบต.โนนกอก ก าหนด เพณีร้อยละ 80
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

27 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อม  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา โดยท าการเกรดปรับแต่งพ้ืนนถนนเดิม   -  -  -  - 918,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บดอัดแน่นสายล าห้วยลวก บ้านสระ ในการขนส่งพืชผลทางการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,490 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ในการขนส่งพืชผลทาง
หมู่ท่ี 6,7,8,10 เกษตรสะดวก หรือให้ได้พ้ืนท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า การเกษตรสะดวก

17,450 ตารางเมตร และท าการลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,210  เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 898.80 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นและท าการ
ซ่อมแซมจุดท่ีช ารุดโดยท าการถมดินตามจุด
ท่ีช ารุดให้ได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
20 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบและ
ท าการวางท่อระบายน้ าขนาด Ø0.30 เมตร
จ านวน 1 ท่อน รายละเอียดตามแบบ 
อบต.โนนกอกก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

28 โครงการปรับภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาล  -เพ่ือปรับพ้ืนท่ีและภูมิทัศน์ โดยท าการเทลานอเนกประสงค์ ขนาด  -  -  -  - 291,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนท่ีมารับบริการ กองช่าง
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนกอก ให้เหมาะสมและเกิดความ กว้าง16 เมตร ยาว 51 เมตร สะดวกร้อยละ 90 ได้รับความสะดวก

สะดวกแก่ผู้มารับบริการ หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 816 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
อบต.โนนกอก ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขุดลอกล าห้วยยาง บ้านสระ  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท า จุดท่ี1 บริเวณท่ีนานางละมัย  งอกไข่น้ า  -  -  -  - 159,000 เกษตรกรมีน้ าเพียง เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

ม.6,7,10 จ านวน 3 จุด การเกษตร ขนาดกว้างเฉล่ีย12.50เมตร ยาว51 เมตร พอต่อการท าการ ต่อการท าการเกษตร
ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด เกษตรร้อยละ 80
ไมน้อยกว่า 1,912.50 ลบ.ม. 
จุดท่ี2 บริเวณท่ีนานายสมสันต์  
ศรีเมืองกลาง ขนาดกว้างเฉล่ีย 7 เมตร 
ยาว 17 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไมน้อยกว่า
 238.00 ลบ.ม.
จุดท่ี3 บริเวณท่ีนานางทองใบ ดีหามแห 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 11 เมตร ยาว 23 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
759.00 ลบ.ม.พร้อมขนส่งดินไปท้ิง และ
ท าการปรับเกล่ียให้เรียบ ( รายละเอียด
ตามแบบ อบต. โนนกอก ก าหนด)  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 11

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 11

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการปรับปรุงขยายพ้ืนท่ีศูนย์  -เพ่ือให้เป็นศูนย์ถ่ายทอด ขยายแปลงสาธิติไร่นาสวนผสมตามแนว  -  -  -  - 50,000 ประชาชนได้รับความประชาชนได้รับความ กองช่าง
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านการเกษตร ทางเกษตรทฤษฏีใหม่ในพ้ืนท่ี รู้ด้านการเกษตร รู้ด้านการเกษตรเพ่ิม
โคกหนองนา บุปผารามโมเดล จ านวน 5 ไร่ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 ข้ึน
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ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 46,000 กองสาธารณสุข

แบบต้ังโต๊ะจ านวน 2 เคร่ือง

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  -  -  -  - 7,500 กองสาธารณสุข

Mrltifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดต้ังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer)

จ านวน 1 เคร่ือง

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 10,000 กองสาธารณสุข

จ านวน 2 ชุด

4 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 5,000 กองคลัง

จ านวน 1 ชุด
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                              บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

                              บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 12

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน  -  -  -  - 6,000 กองคลัง

จ านวน 3 ตัว

รวม  -  -  -  - 74,500
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