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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.1 แผนงานการศึกษา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพ่ีสอนน้อง  - เพ่ือเป็นการสอนและท ากิจกรรมจัดกิจกรรมในกลุ่มโรงเรียน  -  -  -  - 25,000  เด็กนักเรียนเข้าร่วม  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ กองการ

ร่วมระหว่างพ่ีกับน้อง ต าบลโนนกอก  ร้อยละ 80 ท่ีดีและท ากิจกรรมร่วมกัน ศึกษา

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน  -เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหาร นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลโนนกอก  -  -  -  - 2,604,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับอาหารท่ีถูก "
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี ถูกหลักโภชนาการ อาหารท่ีมีโภชนาการ หลักโภชนาการ
ต าบลโนนกอก ท่ีดีข้ึนร้อยละ 90
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 11

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน  -เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย ประชาชนต าบลโนนกอก  -  -  -  - 200,000 ประชาชนมีการออก ประชาชนช่ืนชอบการออก กองการ

สัมพันธ์ต าบลโนนกอก และความรักความสามัคคีในชุมชน หมู่ท่ี 1 - 10 ก าลังกายเพ่ิมข้ึน ก าลังกายและมีความรัก ศึกษา
ร้อยละ 90 ความสามัคคี

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถม  - เพ่ือส่งเสริมนักเรียน จัดกิจกรรมแข่งขัน  -  -  -  - 55,000 ส่งเสริมการออก นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง "
ศึกษาของกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนกอก ได้ออกก าลังกาย กีฬานักเรียนใน ก าลังกาย ร้อยละ 70 มีน้ าใจนักกีฬา

ต าบลโนนกอก

3 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  -เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2  -  -  -  - 10,000 ส่งเสริมการออก ประชาชนมีความรักความ "
นกเจ่า หมู่ท่ี 2 และสร้างความสามัคคีในชุมชน ก าลังกาย ร้อยละ 70 สามัคคี

4 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดแข่งขันกีฬา  -  -  -  - 50,000 ส่งเสริมการออก ประชาชนมีสุขภาพ "
"โนนกอกคัฟ" ได้ใช้เวลาว่างออกก าลังกาย ฟุตซอล ก าลังกาย ร้อยละ 70 แข็งแรง

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย  -เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย  -  -  -  - 60,000 ส่งเสริมการออก ประชาชนมีสุขภาพ "
กลางแจ้งบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 ให้แก่ประชาชน ก าลังกาย ร้อยละ 70 แข็งแรง
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ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์





ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการแนวทางการรักษาความ เพ่ือสร้างความจงรักภักดี ประชาชนต าบลโนนกอก  -  -  -  - 200,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ ส านักปลัด

ม่ันคงสถาบันหลักของชาติภายใต้ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หมู่ท่ี 1-10 จงรักภักดีต่อสถาบัน จงรักภักดีต่อสถาบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ร้อยละ 100
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ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์





ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.4 แผนงานสาธารณสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณ  -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีกักตัว ผู้ท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด  -  -  -  - 100,000 ผู้ท่ีเส่ียงต่อการติดโรคมีสถานท่ีกักตัวท่ี กอง

ในการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยโควิดในชุมชน ในต าบลโนนกอก มีความสะดวกในการ เหมาะสมเพ่ือคัดกรอง สาธารณสุข
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และคัดกรองเพ่ือเข้ารับการ เข้ารับการรักษา ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา

รักษา มากข้ึนร้อยละ 90 ได้ทันเวลา

2 โครงการสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรค  -เพ่ือขจัดปัญหาโรค ต าบลโนนกอก  -  -  -  - 75,000 ลดอัตราการติดโรคพิษ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า "
พิษสุนัขบ้าในระดับท้องถ่ิน พิษสุนัขบ้าในชุมชน สุนัขบ้าได้ร้อยละ 90 ท้ัง 10 หมู่บ้าน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการค่ายผู้น าเด็ก และเยาวชน  -เพ่ือเสริมศักยภาพความ เด็ก และเยาวชน  -  -  -  - 30,000 เด็กมีภาวะความเป็น เด็กและเยาวชนมีภาวะ กอง

คนรุ่นใหม่ เป็นผู้น าให้แก่เด็ก เยาวชน ต าบลโนนกอก ผู้น าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 ความเป็นผู้น ามากข้ึน สวัสดิการ

2 โครงการ "น้ าคือชีวิต" ศาสตร์พระ  -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ต าบลโนนกอก  -  -  -  - 30,000 ประชาชนยึดหลัก ประชาชนรู้จักท าการ "
ราชาสู่แปลงนาเกษตรผสมผสาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงในการ เกษตรแบบผสมผสาน

พอเพียงน าไปสู่การปฏิบัติ ด ารงชีวิตร้อยละ 90
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ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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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
1 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าพลังงาน  -เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าให้แก่กลุ่มเกษตรกร  -  -  -  - 225,000 ประชาชนมีน้้าใช้ ประชาชนมีน้้าเพียงพอ กองช่าง

แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร อุปโภค กลุ่มละ 7 คน จ้านวน 5 กลุ่มๆละ อุปโภคร้อยละ 80 ต่อการอุปโภค
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 1 บ่อ

2 โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พ้ืนท่ี  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร  -  -  -  - 102,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การขนส่งผลผลิตทาง "
การเกษตรตามสันคลองบ้านเมืองกลาง สะดวก ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกร้อยละ 90 การเกษตรได้สะดวก
หมู่ท่ี 1 จากนานายสี  ขวกเขียว ถึงนา พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ รวดเร็วย่ิงข้ึน
นายสุบิล  เคร่ืองพาที

3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร  -  -  -  - 154,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
คอนกรีตบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 จากบ้าน สะดวก หนา 0.05 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
บ้านนายปัญญา บัวสระ - บ้านนางค้าภา
ก่ิงมะนาว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ



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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร  -  -  -  - 52,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1สายบ้านนายสุด สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
สุขสนิท ถึงบ้านนายทองสุข  ขันทอง ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบถนน คสล.อบต.
โนนกอก เลขท่ี 3/2564 ก้าหนด

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ือง  -  -  -  - 246,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิตสามารถช่วยลดต้นทุน "
เคร่ืองสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ และช่วยลดต้นทุนการผลิต สูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร บ้านเมืองกลางหมู่ท่ี 1 ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ 7 คน และมีน้้าเพียงพอต่อ

จ้านวน 3 กลุ่มๆละ 1 บ่อ การท้าการเกษตร
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดต้ัง  -  -  -  - 592,200 ช่วยลดต้นทุนการผลิตสามารถช่วยลดต้นทุน กองช่าง
เคร่ืองสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ และช่วยลดต้นทุนการผลิต เคร่ืองสูบน้้าแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่ม ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ให้แก่เกษตรกร เกษตรกร จ้านวน 7 กลุ่มๆละ 1 บ่อ และมีน้้าเพียงพอต่อ

1.นานายเทอม  นามโพธ์ิ การท้าการเกษตร
2.นานางเทียมทอง  เพียพิมเพ่ิม
3.นานายพิชิต  ถาวรหม่ืน
4.นานางกองพันธ์  สัจจะสังข์
5.นานายวิสนงค์  กินโนนกอก
6.นานายแอ็ด  เวียงเหล็ก
7.นานางทิพย์ประภา  วินสแตนลีย์
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

7 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าพลังงานแสง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์  -  -  -  - 225,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิตสามารถช่วยลดต้นทุน กองช่าง
อาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านนกเจ่า และช่วยลดต้นทุนการผลิต ให้แก่เกษตรกรกลุ่มละ 7 คนจ้านวน ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
 หมู่ท่ี 2 ให้แก่เกษตรกร 5 กลุ่มๆละ 1 บ่อ และมีน้้าเพียงพอต่อ

การท้าการเกษตร

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 161 เมตร  -  -  -  - 241,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 สายบ้านนายยุพเนตร สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอน สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
สมบัติหลาย ถึงบ้านนายหว่ัง  ฦาชา กรีตไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบถนน คสล.
อบต.โนนกอก เลขท่ี3/2564 ก้าหนด

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร     -     -     -     - 499,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนน สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
 คอนกรีตเดิม ถึงท่ีนางนันทิยา  อินหอม ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบถนน คสล.
อบต.โนนกอก เลขท่ี4/2564 ก้าหนด
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว     -     -     -     - 522,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากถนน สะดวก 350 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
คอนกรีตเดิม ถึงท่ีนางสมคิด  ละเหลา

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง  -เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ หอถังสูง 11 เมตร ความจุ 10 ลบม.     -     -     -     - 500,000 ประชาชนมีน้้าใช้ ประชาชนมีน้้าเพียงพอ "
ประปาบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 ท่ีนางอุไร อุปโภค อุปโภคร้อยละ 80 ต่อการอุปโภค
แก้วเมืองกลาง
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

12 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักท่อ  -เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง โดยท้าการวางท่อระบายน้้าใหม่     -     -     -     - 71,000 ป้องกันน้้าท่วมขังได้ ระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง
ระบายน้้าบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 ขนาดØ0.40 เมตร จ้านวน 39 ท่อน ร้อยละ 90

พร้อมยาแนวประสานท่อและท้าการ
ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้้าขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาว0.70 เมตร
ลึก 1.00 เมตร จ้านวน 4 บ่อพัก
และขนาดกว้าง1.00 เมตร
ยาว 1.00 ลึก 1.00 เมตรจ้านวน 
1 บ่อพักรายละเอียดตามแบบ 
อบต.โนนกอก ก้าหนด

13 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วยกุดข้ีนาค  -เพ่ือกักเก็บน้้าไว้เพ่ืออุปโภค ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้าง - - - - 833,000 ประชาชนมีน้้าใช้ มีน้้าเพียงพอต่อการ "
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 และท้าการเกษตร สูง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร เพียงพอร้อยละ90 อุปโภคและท้าการ

เกษตร
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 193 เมตร     -     -     -     - 497,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 จากถนนคอนกรีตเดิม สะดวก หนา 0.15เมตรหรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
ถึงท่ีนางผม  บุราณ ไม่น้อยกว่า 965 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบถนน คสล.
อบต.โนนกอก เลขท่ี7/2564 ก้าหนด

15 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้ารูปตัวยู  -เพ่ือให้ระบายน้้าได้สะดวก จุดท่ี1 จากวัดบุปผาราม ถึงบ้าน     -     -     -     - 94,000 ระบายน้้าได้สะดวก ระบายน้้าได้สะดวก "
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 จ้านวน 3 จุด ไม่ท่วมขังในหมู่บ้าน นางประยูร  กว้างขวาง ขนาดกว้าง ร้อยละ 80 น้้าไม่ท่วมขัง

0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตรยาว 79 เมตร

จุดท่ี2 จากบ้านนางประยูร กว้างขวาง ถึง

บ้านนางสมเพียร ชัยก้าเนิด กว้าง 0.50

เมตร ลึก 0.50 เมตรยาว 108 เมตร

จุดท่ี3 จากบ้านนางสมเพียร ชัยก้าเนิด

ถึงบ้านนางล้าดวน โลมะบุตร 

กว้าง 0.50  เมตร

ลึก 0.50 เมตร ยาว 192 เมตร
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5  เมตร     -     -     -     - 867,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
ทับถนนคอนกรีตบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 สะดวก ยาว  560  เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
เร่ิมจากบ้านนางเวียง  เวียงนอก ถึง
บ้านนายประสิทธ์ิ  งามเขียว

17 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมิร์ส  -เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง ขนาดฐานกว้าง 2.00 เมตร     -     -     -     - 273,000 ประชาชนมีน้้าใช้ท่ัว ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง "
และหอถังประปาบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 ท่ัวถึง ยาว 3.50 เมตร สูง 6.00 เมตร ถึงร้อยละ 90 ท่ัวถึง
ท่ีสาธารณประโยชน์หนองแปน ขนาดบรรจุน้้า 5,000 ลิตร

ชนิด 2 ถัง

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร     -     -     -     - 377,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
เช่ือมต่อต้าบลสระโพนทองบ้านโนนเห็ดไคล สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
หมู่ท่ี 5 เร่ิมจากบ้านนายสวาท  อุดมบัว ถึง

บ้านนายสุวิ  โพธ์ิสวัสด์ิ 
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

19 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร     -     -     -     - 102,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การขนส่งผลผลิตทาง กองช่าง
พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 สะดวก หนา 0.05 เมตร สะดวกร้อยละ 90 การเกษตรได้สะดวก
เร่ิมจากบ้านนายทองใบ  คงโนนกอก  ถึง รวดเร็วย่ิงข้ึน
ท่ีนานายแสวง  วรสิงห์

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 238 เมตร     -     -     -     - 499,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การขนส่งผลผลิตทาง "
บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 จากบ้าน สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 การเกษตรได้สะดวก
นายมนูญ ถ่ินโสภา ถึงบ้าน ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร รวดเร็วย่ิงข้ึน
นายศิริโชค  งามศักด์ิ รายละเอียดตามแบบถนน คสล.

อบต.โนนกอก เลขท่ี5/2564 ก้าหนด

21 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร     -     -     -     - 294,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ท่ี 6 สะดวก หนา 0.05 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
จากศาลปู่ตา ถึงหน้าบ้านนางประหยัด
บุญเลิศ
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

22 โครงการปรับปรุงรางส่งน้้าล้าห้วยยาง  -เพ่ือช่วยให้การเปิด - ปิด ขนาดช่องระบายน้้ากว้าง     -     -     -     - 64,000 ผู้ใช้น้้าได้รับความ การบริหารจัดการน้้า กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 6 บริเวณท่ีนานายจวน น้้าได้สะดวก ระบายน้้าได้ดี 2.00x2.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สะดวกร้อยละ 80 ได้ดีมีความสะดวก
วังสระ จ้านวน 2 ช่องทาง รายละเอียด

ตามแบบ อบต.โนนกอก ก้าหนด

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 250 เมตร     -     -     -     - 497,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
รอบวัดป่าสระแก้วบ้านสระ หมู่ท่ี 6 สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
ต่อจากถนน คสล.เดิม

24 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าด้วยพลังงาน  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าด้วยพลังงาน     -     -     -     - 360,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิตสามารถลดต้นทุนการ "
แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสระ ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ได้ร้อยละ 90 ผลิตให้แก่เกษตรกร
 หมู่ท่ี 6 จ้านวน 5 กลุ่มๆละ 1 บ่อ และมีน้้าเพียงพอต่อ

การท้าการเกษตร
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

25 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ี  -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด กว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร     -     -     -     - 350,000 ประชาชนได้ใช้พ้ืนท่ี มีพ้ืนท่ีเพียงพอในการ กองช่าง
สาธารณสระหลวงบ้านสระ หมู่ท่ี 6 กิจกรรมต่างๆในชุมชน หนา 0.10 เมตร จัดกิจกรรมร้อยละ80จัดกิจกรรมต่างๆ

26 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าพลังงาน  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าด้วยพลังงาน     -     -     -     - 450,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิตสามารถช่วยลดต้นทุน "
แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
หมู่ท่ี 7 จ้านวน 10 กลุ่มๆละ 1 บ่อ และมีน้้าเพียงพอต่อ

การท้าการเกษตร
27 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  -เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ เกษตรกรจ้านวน 10 กลุ่มๆละ     -     -     -     - 350,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิตสามารถช่วยลดต้นทุน "

ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ในการท้าการเกษตร 7 คน กลุ่มละ 1 บ่อ ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ขนาดปากบ่อกว้าง 6 น้ิว ลึก และมีน้้าเพียงพอต่อ
60 เมตร การท้าการเกษตร

28 โครงการวางท่อน้้าประปาภายในหมู่บ้าน  -เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ วางท่อ PVC ขนาด2 น้ิว จ้านวน     -     -     -     - 250,000 ประชาชนได้ใช้น้้า ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง "
สระ หมู่ท่ี 7 อย่างท่ัวถึง 900 ท่อน สะดวกร้อยละ 80 ท่ัวถึง
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ช่วงท่ี1 สายถนน คสล.เดิม ถึงท่ี     -     -     -     - 113,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 7 สะดวก นางส้าราญ  คุ้มเขว้า ขนาดกว้าง สะดวกร้อยละ 90 สะดวก

4.00เมตร ยาว 23 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย 
กว่า 92 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี2 สายจากท่ีนางแก้ว  โคตรบ้ารุง
ถึงท่ีนางสมบัติ  ฦาชา ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย กว่า 132
ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบ 
ถนน คสล.อบต.โนนกอก เลขท่ี
3/2564,4/2564 ก้าหนด

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร     -     -     -     - 447,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากถนนลาดยางเดิม ถึง สะดวก ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
ท่ีนานายค้าบู่  พันย์ยาง
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร     -     -     -     - 452,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 8 สายเร่ิมจากทางหลวง สะดวก ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
ชนบทหมายเลข 4021 ถึงท่ี หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
นายชาติชาย  โยชัย 900 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบถนน คสล.
อบต.โนนกอก เลขท่ี3/2564 ก้าหนด

32 โครงการก่อสร้างหอถังประปาบ้านสระ  -เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ ขนาดฐานกว้าง 2.00 เมตร     -     -     -     - 350,000 ประชาชนได้ใช้น้้า ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง "
หมู่ท่ี 8 พร้อมวางระบบท่อใหม่ อย่างท่ัวถึง ยาว 3.60 เมตร สูง 6.00 เมตร สะดวกร้อยละ 80 ท่ัวถึง

ขนาดบรรจุน้้า 5,000 ลิตร ชนิด
2 ถัง พร้อมวางท่อ PVC รอบหมู่บ้าน

33 โครงการขยายไหล่ทางบ้านสระ หมู่ท่ี 8  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 1.00 เมตร     -     -     -     - 89,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
จากบ้านนายสมบัติ  นอกสระ ถึงบ้าน สะดวก ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
นายจันดี  เกงชัยภูมิ
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

34 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สบ้านสระ  -เพ่ือให้น้้าไหลผ่านได้สะดวก ขนาดกว้าง 2.10x2.10 เมตร     -     -     -     - 257,000 ป้องกันการกัดเซาะ น้้าไม่ท่วมพืชผลทางการ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ท่ีนานางเซีย  บัวสระ ไม่กัดเซาะคันดิน ยาว 3.00 เมตร จ้านวน 2 ช่องทาง ตล่ิงได้ร้อยละ 90 เกษตร

รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวง
ก้าหนด

35 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าพลังงาน  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์     -     -     -     - 270,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิตสามารถลดต้นทุน "
แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ 7 คน ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 จ้านวน 6 กลุ่มๆละ 1 บ่อ และมีน้้าเพียงพอต่อ

การท้าการเกษตร

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร - - -     - 422,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9  (โป่งหินเหล็กไฟ) สะดวก  หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก

ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

37 โครงการยกระดับผิวถนนทางเข้าหมู่บ้าน  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร     - - - - 150,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
โนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากบ้าน สะดวก สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
นายวิชัย  ปรุงชัยภูมิ ถึงบ้านนายสมเกียรติ

แก้วเมืองกลาง

38 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและ ขุดเจาะบ่อบาดาลติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า     -     -     -     - 164,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิตสามารถลดต้นทุน "
เคร่ืองสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่ม ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนสุขสันต์  ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรกลุ่มละ 7 คน และมีน้้าเพียงพอต่อ
หมู่ท่ี 9 จ้านวน 2 กลุ่มๆละ 1 บ่อ การท้าการเกษตร

39 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าพลังงาน  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์    - - - - 225,000 ช่วยลดต้นทุนการผลิตสามารถช่วยลดต้นทุน "
แสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสระ ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ 7 คน ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
 หมู่ท่ี 10 แก่เกษตรกร จ้านวน 5 กลุ่มๆละ 1 บ่อ และมีน้้าเพียงพอต่อ

การท้าการเกษตร
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51 เมตร     - - - - 142,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 สายศูนย์พัฒนา สะดวก หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
เด็กเล็กเดิม ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร

พร้อมท้าการเทลานอเนกประสงค์
ให้ได้พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า
109.20 ตารางเมตร หนา0.10 เมตร
รายละเอียดตามแบบถนน คสล.
อบต.โนนกอก เลขท่ี4/2564 ก้าหนด
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

41 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,245 เมตร     -     -     -     - 89,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การขนส่งผลผลิตทาง
พ้ืนท่ีการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 10 สะดวก หนาเฉล่ีย 0.05 เมตรหรือมีปริมาตร สะดวกร้อยละ 90 การเกษตรได้สะดวก
เร่ิมจากท่ีนานายจรัญ  เกงชัยภูมิ ถึงท่ี หินคลุกไม่น้อยกว่า 155.63 ลบ.ม. รวดเร็วย่ิงข้ึน
นายประจันทร์  คงโนนกอก และท้าการถมดินได้ปริมาตรดินถม .

ไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม พร้อมเกล่ีย
ปรับแต่งให้เรียบและท้าการวางท่อ
ขนาดØ0.30 เมตร จ้านวน 5 ท่อน
และวางท่อขนาด Ø 0.60 เมตร
จ้านวน 6 ท่อนพร้อมยาแนว
ประสานท่อ รายละเอียดตามแบบ
อบต.ก้าหนด

42 โครงการซ่อมแซมฝายชลอน้้าโสกเดือนห้า  -เพ่ือกักเก็บน้้าไว้เพ่ืออุปโภค กว้าง 5.00 เมตร     - - - - 150,000 ประชาชนมีน้้าใช้ มีน้้าเพียงพอต่อการ "
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 และท้าการเกษตร ยาว 20 เมตร เพียงพอร้อยละ90 อุปโภคและท้าการ
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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 11

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

43 โครงการเปล่ียนหลังคาส้านักงานองค์การ  -เพ่ือความม่ันคง แข็งแรง ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 363 ตาราง     -     -     -     - 350,000 มีความสะดวก ประชาชนได้รับความ "
บริหารส่วนต้าบลโนนกอก และปลอดภัย เมตร ปลอดภัยแก่ผู้มารับ สะดวกปลอดภัย

บริการร้อยละ 100

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.00 เมตร     -     -     -     - 160,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจาก สะดวก ยาว 80 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
ท่ีนายสุนัน  ดีหามแห ถึง หนา 0.15 เมตร
 ท่ีนานายไพ  แสนตรี

45 โครงการจัดท้าเสาหลักเขตทางหลวง  -เพ่ือบอกแนวเขตท่ีชัดเจน หมู่ท่ี 1-10 รายละเอียดตามแบบ     -     -     -     - 50,000 บอกแนวเขตได้ สามารถบอกแนวเขต "
ท้องถ่ินและท่ีสาธารณประโยชน์ในพ้ืนท่ี อบต.โนนกอกก้าหนด ชัดเจนร้อยละ 100 ไว้ชัดเจน
ต้าบลโนนกอก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ   - เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ความยาว 400 เมตร  -  -  -  - 200,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

เกษตรบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากบ้าน อย่างท่ัวถึง ใช้ร้อยละ 100 อย่างท่ัวถึง

นางยัน  ป้อมสุวรรณ ถึงท่ีนางอุไล
แก้วเมืองกลาง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร   - เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ยาว 1,500 เมตร  -  -  -  - 750,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ "
บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 เร่ิมจากบ้าน อย่างท่ัวถึง ใช้ร้อยละ 100 อย่างท่ัวถึง

นางล าพูล  ค าภู ถึงท่ีนานางหนูพิน 
ภิรมย์ไกรภักด์ิ

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่  -เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ยาว 1,000 เมตร  -  -  -  - 500,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ "
บ้านสระ หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากบ้านนายบุญหนา อย่างท่ัวถึง ท่ัวถึงร้อยละ 80 อย่างท่ัวถึง
หินชัยภูมิ  ถึงบ้านนายทองพูน  กงชัยภูมิ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 11

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ีการ   - เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ยาว 800 เมตร  -  -  -  - 400,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากนานาย อย่างท่ัวถึง ใช้ร้อยละ 100 อย่างท่ัวถึง

สมสาห์ หมวดเมืองกลาง ถึงนานายประจวบ

นอกสระ

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง ยาว 157 เมตร รายละเอียด  -  -  -  - 86,350 มีความปลอดภัยใน มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง "
หมู่บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากท่ี ท่ัวถึงมีความปลอดภัยต่อชีวิต ตามแบบและประมาณการของ ทรัพสินร้อยละ 80 ท่ัวถึง

นางสาวสุขส าเริง  สืบส าราญ ถึงท่ีนานาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สุขสนิท  สืบส าราญ สาขาเกษตรสมบูรณ์ ก าหนด

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง ยาว 78 เมตร รายละเอียด  -  -  -  - 42,900 มีความปลอดภัยใน มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่าง "
หมู่บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากบ้าน ท่ัวถึงมีความปลอดภัยต่อชีวิต ตามแบบและประมาณการของ ทรัพสินร้อยละ 80 ท่ัวถึง

นายสุขสรรค์  มาชัยภูมิ ถึงท่ีนางถาวร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ฉวีหินต้ัง สาขาเกษตรสมบูรณ์ 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 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าโสกเดือนห้า  -เพ่ือกักเก็บน้้าไว้เพ่ืออุปโภค พ้ืนท่ีจ้านวน 2 ไร่     - - - - 200,000 ประชาชนมีน้้าใช้ มีน้้าเพียงพอต่อการ กองช่าง

บ้านสระ หมู่ท่ี 10 และท้าการเกษตร เพียงพอร้อยละ90อุปโภคและท้าการ
เกษตร

2 โครงการอุทธยานธรณี "ชัยภูมิจีโอพาร์ค"  -เพ่ือส่งเสริมและขับเคล่ือนให้ก้าว อุทยานธรณีชัยภูมิ     -     -     -     - 5,000 สามารถขับเคล่ือน มีการขับเคล่ือนไป ส านักปลัด
ไปสู่การเป็นแหล่งมรดกทางธรณี ได้ร้อยละ 80 สู่การเป็นแหล่ง
ท้ังในระดับประเทศและระดับโรค มรดกทางธรณี

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

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ

4.ยุทธศาสตร์  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเลือกต้ังท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมการเลือกต้ังให้เป็นไป เลือกต้ังท้องถ่ิน และเลือกต้ัง     -     -     -     - ####### การเลือกต้ังมี การเลือกต้ังเป็นไปด้วย ส านักปลัด

ด้วยความเรียบร้อย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ความเรียบร้อย ความเรียบร้อย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90
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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  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 955 เมตร  -  -  -  - 2,474,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง

บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จากถนน คสล.เดิม สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอน สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
ถึงอ่างเก็บน้้าภูกระแต กรีตไม่น้อยกว่า 3,820 ต.ร.ม.

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3  เมตร     -     -     -     - 1,193,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 เส้นทางดอนธาตุ สะดวก ยาว  800  เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
เร่ิมจากดอนธาตุ  ถึงท่ีนานายอู๊ด  วงษ์สระ

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5  เมตร     -     -     -     - 1,740,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 เร่ิมจากถนนลาดยาง สะดวก ยาว  700  เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
หน้าวัดบุปผาราม ถึงบ้านนายท้ามา
อินตาหามแห

4 โครงกสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5  เมตร     -     -     -     - 1,243,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
เปือย หมู่ท่ี4 เร่ิมจากถนนคอนกรีตเดิม สะดวก ยาว  500  เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
ถึงถนนคอนกรีตท่ากกจ่ัน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 11

ส้าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1
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 11

ส้าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ กว้าง 5.00 เมตร     -     -     -     - 7,500,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ คมนาคมและขนส่งผลผลิต ยาว 3,000 เมตร สะดวกร้อยละ 90 สะดวกต่อการขนส่ง
หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากถนนคอนกรีตเดิม ทางการเกษตรให้กับ หนา 0.15 เมตร พืชผลทางการเกษตร
ท่ีนายทอน สวัสด์ิเดช ถึงท่ีนานายชวน ประชาชน
แก้วเมืองกลาง

6 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วยยาง  -เพ่ือกักเก็บน้้าไว้เพ่ือท้าการ สันฝายสูง 2.00 เมตร     -     -     -     - 900,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ท้า เกษตรกรมีน้้า "
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 บริเวณท่ีนา เกษตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร การเกษตรร้อยละ 80 เพียงพอต่อการท้า
นางสวง  นอกสระ กว้าง 20 เมตร การเกษตร

รายละเอียดตามแบบฝาย มข.2527

7 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าห้วยยาง  -เพ่ือกักเก็บน้้าไว้เพ่ือท้าการ สันฝายสูง 2.00 เมตร     -     -     -     - 900,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ท้า เกษตรกรมีน้้า "
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 บริเวณท่ีนานางทองป่ิน เกษตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร การเกษตรร้อยละ 80 เพียงพอต่อการท้า
บุญเลิศ กว้าง 20 เมตร การเกษตร

รายละเอียดตามแบบฝาย มข.2527
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าประปา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี   - เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ระยะทางยาว 3,000 เมตร  -  -  -  - 1,500,000 เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 อย่างท่ัวถึง ใช้ร้อยละ 100 อย่างท่ัวถึง

เร่ิมจากไร่นางณัฐพร  ใสดี ถึงท่ีนา
นายสมศักด์ิ  แก้วเมืองกลาง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 11

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์





ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1
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 าห้วยยางบ้านสระ  -เพ่ือกักเก็บน  าไว้เพ่ือ กว้าง 15 เมตร ลึก 3 เมตร       -       -       -       - 4,455,000 เกษตรการมีน  าใช้ เกษตรกรมีน  าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 10 จากท่ีนานายวัน  จิตรว่อง ท าการเกษตร ยาว 1,000 เมตร ท าการเกษตร ต่อการท าการเกษตร
ถึงอ่างเก็บน  าโสกเดือนห้า ร้อยละ 80

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าเหล่าเครือซูด  -เพ่ือกักเก็บน  าไว้เพ่ือ กว้าง 95  เมตร       -       -       -       - 1,000,000 เกษตรการมีน  าใช้ เกษตรกรมีน  าเพียงพอ "
บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 ท าการเกษตร  ลึก 2.00 เมตร ท าการเกษตร ต่อการท าการเกษตร

ยาว   200    เมตร ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 11

ส้าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา





ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานจ านวน 2 ตัว  -  -  -  - 13,000 ส านักปลัด

ตัวละ 6,500 บาท

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานจ านวน 4 ตัว  -  -  -  - 8,000 "

ตัวละ 2,000 บาท

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 5,000 "

จ านวน 1 ตัว

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนเก็บเอกสาร  -  -  -  - 6,000 "

ส านักงาน จ านวน 1 หลัง
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                              บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมแผนความต้องการครุภัณฑ์ ฉบับท่ี 11

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) เพ่ิมเติมแผนความต้องการครุภัณฑ์ ฉบับท่ี 11

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีน่ังรอรับบริการ  -  -  -  - 35,000 ส านักปลัด

จ านวน 4 ตัวๆละ 4 ท่ีน่ัง

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานชนิดพลาสติก  -  -  -  - 67,500 "

จ านวน 300 ตัว

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือถังขยะเพ่ือบริการประชาชน  -  -  -  - 50,000 สาธารณสุข

งานครัว

8 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน  -  -  -  - 2,400,000 สาธารณสุข

และขนส่ง 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า

กว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ือง

ยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์

แบบอัดท้าย
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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) เพ่ิมเติมแผนความต้องการครุภัณฑ์ ฉบับท่ี 11

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา  -  -  -  - 25,000 กองช่าง

10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง  -  -  -  - 6,600 "

11 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเทปวัดระยะทางสแตนเลส  -  -  -  - 4,000 "

(ความยาว 50 เมตร)

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กมีกระจกด้านหน้า  -  -  -  - 5,700 "

ส าหรับใส่เอกสาร/แฟ้ม
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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) เพ่ิมเติมแผนความต้องการครุภัณฑ์ ฉบับท่ี 11

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  -  -  -  - 2,500 กองสวัสดิการ

ขนาด 800 BA จ านวน 1 เคร่ือง

14 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว  -  -  -  - 4,000 "

ตัวละ 2,000 บาท

15 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 5,000 "

จ านวน 1 ตัว

16 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  -  -  -  - 6,000 "

0 0 0 0 2,643,300
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กองสวัสดิการ


