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

1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.1แผนงานสาธารณสุข

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการการป้องกันการจมน้้าในเด็ก  -เพ่ือป้องกันการจมน้้าในเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล - - - - 10,000 เด็กนักเรียน ป.1 -ป.6 เด็กนักเรียนมีทักษะ กอง

นักเรียนอายุ 3 - 12 ปี นักเรียน มีทักษะในการว่ายน้้า การว่ายน้้าและช่วยลด สาธารณสุข
 -เพ่ือเพ่ิมทักษะการว่ายน้้าให้ ร้อยละ 90 อัตราการจมน้้าในเด็ก
ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 3-12 ปี นักเรียน

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 10

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สบ้านสระ  -เพ่ือระบายน้้าได้สะดวก ขนาดกว้าง 2.10x2.10 เมตร - - - 400,000    - ป้องกันน้้าท่วมขังได้ ระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง

  หมู่ท่ี 8 (ท่ากกส้ม) ป้องกันน้้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร ยาว 3 เมตร จ้านวน 3 ช่องทาง ร้อยละ 90
รายระเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด

2 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  -เพ่ือระบายน้้าได้สะดวก ขนาดกว้าง 2.10x2.10 เมตร - - - 300,000    - ป้องกันน้้าท่วมขังได้ ระบายน้้าได้สะดวก "
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1(นานายอ่ัน) ป้องกันน้้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร ยาว 3 เมตร จ้านวน 2 ช่องทาง ร้อยละ 90

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด 

3 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  -เพ่ือระบายน้้าได้สะดวก  ขนาดว้าง 2.10x2.10 เมตร - - - 400,000    - ป้องกันน้้าท่วมขังได้ ระบายน้้าได้สะดวก "
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 ป้องกันน้้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร  ยาว 3 เมตร จ้านวน 3 ช่องทาง ร้อยละ 90
(ท่ีนานายสุวรรณ โคตรโนนกอก) รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด

4 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น  -เพ่ือกักเก็บน้้าไว้เพ่ือท้า ขนาดกว้าง 15 เมตร สูง 2 เมตร - - - 500,000 - เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ เกษตรกรมีน้้าเพียงพอ "
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 การเกษตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด เกษตรร้อยละ 80 ต่อการท้าการเกษตร
 (นานายค้านวณ ขันติ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 10

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 10

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

5 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริร์ส  -เพ่ือระบายน้้าได้สะดวก ขนาดกว้าง 2.10x2.10 เมตร - - - 300,000 - ป้องกันน้้าท่วมขังได้ ระบายน้้าได้สะดวก กองช่าง
บ้านเมืองกลาง หมู่ 1 ป้องกันน้้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตร  ยาว 3 เมตร จ้านวน 2 ช่องทาง ร้อยละ 90
(นานายเหลา ศรีเมืองกลาง) รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
 บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1ทางเข้าฌาปณสถาน สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก

ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด 

7 โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
ทับคอนกรีตเดิม (ด้านทิศเหนือโรงเรียน สะดวก หนา 0.05 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
บ้านโสกเชือก) บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 ติกไม่น้อยกว่า 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 10

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
(โป่งหินเหล็กไฟ) บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 สะดวก  หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก

ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
(ท่ากกจ่ัน) บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 สะดวก  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก

ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 
 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 เช่ือมต่อ สะดวก  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
ต.สระโพนทอง ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02
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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 10

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

11 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.   -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม  โดยมีพ้ืนท่ีคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 500 - - - 300,000 - ประชาชนใช้พ้ืนท่ีจัด มีสถานท่ีในการจัด กองช่าง
(สระหลวง) บ้านสระ หมู่ท่ี 6 ในชุมชน  ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร กิจกรรมร้อยละ 90 กิจกรรมในชุมชน

 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
 (ล้าห้วยลวก) เร่ิมจากบ้านนางสมคิด บัวสระ สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
หมู่ท่ี 7 ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
 (ทางเข้าฌาปนสถาน) บ้านสระ หมู่ท่ี 10 สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก

ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 
 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด
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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 10

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

14 โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 399 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา กองช่าง
ทับคอนกรีตเดิม (เร่ิมต้นจากบ้านนางล้าดวน สะดวก หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟัลท์ สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
โลมะบุตร) บ้านสระ หมู่ท่ี 7 ติกไม่น้อยกว่า 1,995 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กลุ่มเกษตรกร - - - 466,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 7 คนพร้อมติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงาน ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า2,500

วัตต์ (กลุ่มนายสลาญ  ปีมะนาว)
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1

16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กลุ่มเกษตรกร - - - 466,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 7 คนพร้อมติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงาน ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า2,500

วัตต์ (กลุ่มนายชัยพิทักษ์  ขวกเขียว)
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1
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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 10

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

17 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กลุ่มเกษตรกร - - - 466,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน กองช่าง
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 7 คนพร้อมติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงาน ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า2,500 และมีน้้าเพียงพอต่อ

วัตต์ (กลุ่มนางจันทร์รัก  คุ้มสุวรรณ) การท้าการเกษตร
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1

18 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กลุ่มเกษตรกร - - - 466,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 7 คนพร้อมติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงาน ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า2,500 และมีน้้าเพียงพอต่อ

วัตต์(กลุ่มนางบุญชู  โคตรโนนกอก) การท้าการเกษตร
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9
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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 10

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

19 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 428,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน กองช่าง
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพ่ือการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 กลุ่มละ 7 คนจ้านวน 1 บ่อ ขนาด และมีน้้าเพียงพอต่อ

ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ การท้าการเกษตร
(กลุ่มนางประไพ  ปีมะนาว) บ้าน
โนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9

20 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 428,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพ่ือการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 กลุ่มละ 7 คนจ้านวน 1 บ่อ ขนาด และมีน้้าเพียงพอต่อ

ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ การท้าการเกษตร
(กลุ่มนายสมเกียรติ  แก้วเมืองกลาง)
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9
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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 10

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

21 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 428,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน กองช่าง
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพ่ือการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 กลุ่มละ 7 คนจ้านวน 1 บ่อ ขนาด และมีน้้าเพียงพอต่อ

ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ การท้าการเกษตร
(กลุ่มนางสมภาส  แสนสระ)
บ้านเปือย หมู่ท่ี 4

22 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 428,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพ่ือการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 กลุ่มละ 7 คนจ้านวน 1 บ่อ ขนาด และมีน้้าเพียงพอต่อ

ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ การท้าการเกษตร
(กลุ่มนางสมจิตร  อินตาหามแห)
บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5
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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 10

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

23 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 428,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน กองช่าง
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพ่ือการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 กลุ่มละ 7 คนจ้านวน 1 บ่อ ขนาด และมีน้้าเพียงพอต่อ

ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ การท้าการเกษตร
(กลุ่มนางสม  อาจนาฝาย)
บ้านสระ หมู่ท่ี 6

24 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 428,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพ่ือการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 กลุ่มละ 7 คนจ้านวน 1 บ่อ ขนาด และมีน้้าเพียงพอต่อ

ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ การท้าการเกษตร
(กลุ่มนางแสง  จ้ันเขว้า)
บ้านสระ หมู่ท่ี 6
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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 10

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

25 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 428,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน กองช่าง
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพ่ือการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 กลุ่มละ 7 คนจ้านวน 1 บ่อ ขนาด และมีน้้าเพียงพอต่อ

ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ การท้าการเกษตร
(กลุ่มนางบุญล้น  เวียนสระ)
บ้านสระ หมู่ท่ี 6

26 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 428,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน "
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพ่ือการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 กลุ่มละ 7 คนจ้านวน 1 บ่อ ขนาด และมีน้้าเพียงพอต่อ

ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ การท้าการเกษตร
(กลุ่มนางสมศรี  ช้านาญ)
บ้านสระ หมู่ท่ี 6
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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 10

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

27 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นการกระจาย  -เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วย ติดต้ังชุดสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 428,000 - ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถช่วยลดต้นทุน กองช่าง
น้้าด้านการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เพ่ือการเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร ได้ร้อยละ 90 การผลิตให้แก่เกษตรกร
ท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 กลุ่มละ 7 คนจ้านวน 1 บ่อ ขนาด และมีน้้าเพียงพอต่อ

ไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ การท้าการเกษตร
(กลุ่มนางแหล่  หินชัยภูมิ)
บ้านสระ หมู่ท่ี 6

28 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.  -เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีบริการ ให้มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า - - - - 150,000 ประชาชนผู้มาติดต่อ ไว้บริการประชาชน "
ด้านหลังท่ีท้าการ อบต.โนนกอก ประชาชน 410 ตารางเมตร   ราชการได้รับความ  

สะดวก ร้อยละ 80

29 โครงการก่อสร้างห้องงานป้องกัน และ EMS  -เพ่ือความสะดวกในการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว12.50 เมตร - - - - 350,000 มีความสะดวกในการ มีความสะดวกรวดเร็ว "
(ระหว่างโรงจอดรถหลังใหม่กับอาคารโดม) ปฏิบัติงาน สูง 4.00 เมตร   ปฏิบัติงานร้อย 90 ในการปฏิบัติงาน
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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 10

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

30 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงร้ัวท่ีท้าการ อบต.  -เพ่ือให้มีความม่ันคงถาวร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร - - - - 100,000 ประชาชนเกิดความพึง ภาพลักษณ์ด้านสถานท่ี กองช่าง
(โดยท้าการทาสีร้ัวใหม่) และส้างภาพลักษณ์ท่ีดี สูง 1.50 เมตร พอใจในสถานท่ีร้อย สวยงาม น่ามอง

  ละ 100

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้้าด่ืม  - เพ่ือให้บุคลากรทางการ ป้ัมน้้าดิบ 1 แรงม้า สแตนเลส - - - - 60,000 นักเรียน ครู นักเรียน ครู "
สะอาดเพ่ือโรงเรียนและชุมชน ศึกษา ครู นักเรียน ประชาชน คอนโทรน Auto ป้ัม1/2 ประชาชน บุคลากร ประชาชน บุคลากร

มีน้้าด่ืมท่ีสะอาดปลอดภัย สารกรองแอนทราไซและคาร์บอน ทางการศึกษาได้ด่ืม ทางการศึกษาได้ด่ืมน้้า
สารกรองเรซ่ิน 40 ลิตร น้้าสะอาดร้อยละ 90 สะอาดปลอดภัย
น้้ายาแอนต้ิสแกล
ซ่อม เชค จูน ปรับ ต้ังเคร่ืองอาโอ
เมนเบรน RO1 และ RO2 ขนด 4 น้ิว
ค่าเปล่ียนท่อประปา ระบบน้้า

32 โครงการสูบน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  - เพ่ือช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้ ติดต้ังระบบเคร่ืองสูบน้้าด้วยพลังงาน - - - - 499,000 เกษตรกรประหยัดค่า ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า "
แก่กลุ่มเกษตรกร แสงอาทิตย์ ไฟฟ้าได้ร้อยละ 90 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับ  -เพ่ือสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ประชาชนต าบลโนนกอกหมู่ท่ี 1-10 - - - 620,300    - ประชาชนในต าบลมี ประชาชนมีอาชีพ กอง

มาตรฐาน OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพ่ิม สร้างการรับรู้ด้วยการสืบค้นภูมิ รายได้เพ่ิมมากข้ึน สร้างรายได้ และ สวัสดิการฯ
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าชุมชน ปัญญาและถ่ายทอดให้คน ร้อยละ 80 สืบทอดภูมิปัญญาได้

รุ่นใหม่ได้สืบทอดเอกลักษณ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 10

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 โครงการขุดลอกล าห้วยยางบ้านสระ  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท า ขนาดกว้างเฉล่ีย 12 เมตร ยาวรวม - - - 1,000,000 - เกษตรกรมีน้ าใช้ท าการ เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

หมู่ท่ี 10 การเกษตร  840 เมตรลึกจากเดิมเฉล่ีย เกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร
1.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 18,200 ลบ.ม. (ขุดขน)
 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

2 โครงการขุดลอกล าห้วยหวายบ้านสระ  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือท า ขนาดกว้างเฉล่ีย 12 เมตร  ยาวรวม - - - 1,000,000 - เกษตรกรมีน้ าใช้ท าการ เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "
หมู่ท่ี 10 การเกษตร   840 เมตร ลึกจากเดิมเฉล่ีย เกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าการเกษตร

1.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 18,200 ลบ.ม. (ขุดขน)
 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 798 เมตร - - - 1,000,000 - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรไป - มา "
(เร่ิมจากฝายน้ าล้น)เช่ือมถนนบ้านสระ สะดวก  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย สะดวกร้อยละ 90 สะดวก
 บ้านนกเจ่าหมู่ท่ี 2 กว่า  3,192 ตารางเมตร รายละเอียด

 ตามแบบอบต.ก าหนด
15

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 10

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน - เย็น  -  -  -  - 25,100 ส านักปลัด

แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 

จ านวน 1 เคร่ือง

2 ป้องกันและ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  -  -  -  - 6,500,000 "

บรรเทาสาธารณภัย และขนส่ง จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร

0 0 0 0 6,525,100รวม

                              บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมแผนความต้องการครุภัณฑ์ ฉบับท่ี 10

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา


