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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง ชว่งที่1 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม - - - 74,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 การเกษตรสะดวก ท าการลงดินตามจดุที่ช ารุดโดย   สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น  

จ านวน 2 ชว่ง มีปริมาตรดินถม 48 ลบ.ม.และ

ท าการลงหินคลุกโดยมีปริมาตร

หินคลุก 24 ลบ.ม.พร้อมปรับ "

เกล่ียให้เรียบ 

ชว่งที่2 ท าการยกระดับถนน

3.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา

เฉล่ีย0.30 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินถมไม่น้อยกว่า 243 ลบ.ม. "

และท าการลงหินคลุกขนาด

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 585 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า87.75 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ีย

ให้เรียบรายละเอยีดตามแบบ

อบต.ก าหนด

2 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง ชว่งที่1 จากไร่นางสงสัย นะวะชยั - - - 79,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 การเกษตรสะดวก  - ไร่นายเฮง  แซ่อึ้ง ท าการลงดิน สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

จ านวน 2 ชว่ง ตามจดุที่ช ารุด โดยมีปริมาตรดินถม

 248 ลบ.ม.และท าการลงหินคลุก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 76

ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ชว่งที่2 จากล าห้วยอเีลิศ - ที่

นายแดง  วงศ์สระ ท าการลงดิน

ตามจดุที่ช ารุดโดยมีปริมาตร 

ดินถม 90 ลบ.ม. และท าการลง

หินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 265 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 39.75 ลบ.ม. พร้อม

ปรับเกล่ียให้เรียบรายละเอยีด

ตามแบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการถมดินตามจดุที่ช ารุด - - - 27,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 การเกษตรสะดวก โดยมีปริมาตรดินถม 42 ลบ.ม. สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

เร่ิมจากไร่นายประภาส  ผามะนาว - ที่ และท าการลงหินคลุก ขนาดกว้าง

นางสังวาลย ์ กล้าเมืองกลาง 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา

0.05 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. พร้อม

ปรับเกล่ียให้เรียบ รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.ก าหนด

4



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง  โดยท าการถมดินตามจดุที่ช ารุด - - - 24,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 การเกษตรสะดวก โดยมีปริมาตรดินถม 30 ลบ.ม. สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

เร่ิมจากที่นายโหมด  โคตรโนนกอก -ที่นาย และท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง

กติติพงษ์  ขนัติ 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมตรดิน

 ถมไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม.พร้อม

ปรับเกล่ียให้เรียบ รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการถมดินตามจดุที่ช ารุด - - - 5,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 การเกษตรสะดวก โดยมีปริมาตรดินถม 60 ลบ.ม. สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

บริเวณที่นายทองใบ โคตรโนนกอก - ที่นา รายละเอยีดตามแบบ อบต.

นายสากล  พรหมศาสตร์ ก าหนด

6 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า  - เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 26 - - - 12,500 - ป้องกนัน้ าท่วมขงั ระบายน้ าได้สะดวก "

(ด้วยธนาคารน้ าใต้ดิน) ทางเขา้บ้าน ป้องกนัน้ าท่วมขงัถนน เมตร ทั้ง 2 ฝ่ัง รายละเอยีดตาม ถนนได้ร้อยละ 80

เมืองกลาง หมู่ที่ 1 แบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 17 - - - 22,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก กองชา่ง

บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 เร่ิมจากถนน คสล. เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี สะดวกร้อยละ 80

เดิม - ที่นางถวิล  แกว้เมืองกลาง พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 42.50

ตารางเมตร รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ก าหนด

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว - - - 300,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก "

บ้านนกเจา่ หมู่ที่ 2 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม 146 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

 - ที่นายชวน  สิงห์ลี หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

584 ตารางเมตร รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการวางท่อระบายน้ าห้วยวังแดงบ้าน  - เพื่อให้น้ าไหลสะดวกป้องกนั โดยท าการวางท่อขนาด Ø 0.60 - - - 22,900 - ป้องกนัน้ าท่วมได้ น้ าไหลสะดวก กองชา่ง

โสกเชอืก หมู่ที่ 3 เร่ิมจากที่นา น้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร เมตร จ านวน 20 ท่อน พร้อม ร้อยละ 80

นายประพันธ์  แสนสระ ยาแนวประสานท่อ รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.ก าหนด

10 โครงการปรับปรุงฝายกกัเกบ็น้ าล าห้วย  - เพื่อกกัเกน็น้ าไว้เพื่ออปุโภค - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 20 - - - 92,000 - ประชาชนมีน้ าเพียง ประชาชนมีน าเพียงพอ "

หามแห บ้านโสกเชอืก หมู่ที่ 3 บริเวณ และท าการเกษตร เมตร สูง 0.40 เมตร รายละเอยีด พอต่อการอปุโภค ในการอปุโภค - และ

ที่นานายคุ้ม  เดชโนนสังข ์ ตามแบบ อบต.ก าหนด ร้อยละ 80 ท าการเกษตร
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท ากรถมดินตามจดุที่ช ารุด - - - 85,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร บ้านโสกเชอืก หมู่ที่ 3 การเกษตรสะดวก โดยมีปริมาตรดินถม 30 ลบ.ม. สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

เร่ิมจากถนน คสล.เดิม และท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง

3.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 165 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ีย

ให้เรียบ รายละเอยีดตามแบบ

อบต.ก าหนด

12 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว1,900 เมตร - - - 199,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ "

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร บ้านเปือย หมู่ที่ 4 การเกษตรสะดวก  หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

เร่ิมจากที่นางจอมศรี  พันธ์ยาง - ถนน ไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ีย

คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ใหเ้รียบรายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก โดยท าการเสริมผิวคอนกรีตเสริม - - - 36,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก กองชา่ง

บ้านเปือย หมู่ที่ 4  เร่ิมจากทางหลวงชนบท เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว ประชาชนใชเ้ส้นทาง

หมายเลข 4005 - บ้านนางทองใส  ทาภกัดี 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี สะดวกร้อยละ 80

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 75 

ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบ

อบต. ก าหนด

14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 - - - 85,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก "

บ้านเปือย หมู่ที่ 4 เร่ิมจากที่นายสงัด เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ สะดวกร้อยละ 80

คงโนนกอก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 165 ตาราง

เมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.

ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการถมดินตามจดุที่ช ารุด - - - 32,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนเห็ดไคล การเกษตรสะดวก โดยมีปริมาตรดินถม 30 ลบ.ม. สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

หมู่ที่ 5 เร่ิมจากบ้านนางสมอาด  งามศักด์ิ - และท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง

ที่นายแสวง  วรสิงห์ 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. พร้อมปรับ

เกล่ียให้เรียบ รายละเอยีดตามแบบ

อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง ชว่งที่1 เร่ิมจากทางหลวงชนบท - - - 60,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนเห็ดไคล การเกษตรสะดวก หมายเลข 4005 - ที่นายศิริโชค สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

หมู่ที่ 5 จ านวน 2 ชว่ง งามศักด์ิ โดยท าการถมดินตามจดุ

ที่ช ารุดโดยมีปริมาตรดินถม 30

ลบ.ม.  พร้อมท าการวางท่อระบาย

น้ า คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร

จ านวน 5 ท่อน พร้อมยาแนว

ประสานท่อ และท าการลงหินคลุก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 82.50

ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ชว่งที่2 โดยท าการถมดินตามจดุ

ที่ช ารุดโดยมีปริมาตรดินถม 31.50

ลบ.ม. และท าการลงหินคลุกขนาด

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร

หินคลุกไม่น้อยกว่า 19.50 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบรายละเอยีด

ตามแบบ อบต.ก าหนด

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53 - - - 82,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก กองชา่ง

บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 เร่ิมจากถนน คสล.  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ สะดวกร้อยละ 80

เดิม - ที่นายบัว  หัดรักชยั คอนกรีตไม่น้อยกว่า 159 ต.ร.ม.

รายละเอยีดตามแบบ อบต. ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 โครงกรปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการถมดินตามจดุที่ช ารุด - - - 21,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที6่ การเกษตรสะดวก โดยมีปริมาตรดินถม 90 ลบ.ม.และ สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

เร่ิมจากที่นายส าเนียง  เกิ้นโนนกอก - ที่นาย  ท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50

เจริญ  นามเมือง  เมตร ยาว 250 เมตร หนา0.05เมตร

  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

 31.25 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ

 รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด

19 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20 - - - 29,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก "

ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 6 เร่ิมจากถนน เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ สะดวกร้อยละ 80

คสล.เดิม - บ้านนายบุญเลิศ  บัวสระ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร

รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 โครงกรปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการถมดินตามจดุที่ช ารุด - - - 60,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตรสายล าห้วยกลาง การเกษตรสะดวก โดยมีปริมาตรดินถม 51 ลบ.ม. สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

บ้านสระ หมู่ที่ 6 เร่ิมจากที่นานายลา บัวสระ  และท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง 

 - ที่นานางมาก  ดีหามแห 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา

0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 112.50 ลบ.ม. พร้อม

ปรับเกล่ียให้เรียบ รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.ก าหนด

21 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสง  - เพื่อลดต้นทุนในการท าการ  เกษตรกร กลุ่มละ 7 คน - - - 149,000 - เกษตรกรลดต้นทุน ชว่ยลดค่าใชจ้า่ยของ "

อาทิตยใ์ห้กลุ่มเกษตรกรบ้านสระ หมู่ที่ 6 เกษตรให้แกเ่กษตรกร  จ านวน 3 กลุ่มๆละ 1 ชดุ การผลิตร้อยละ 100 เกษตรกรได้
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

22 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า  - เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก ขนาดกว้าง 0.45 เมตร - - - 24,900 - ป้องกนัน้ าท่วมขงั ระบายน้ าได้สะดวก กองชา่ง

(ด้วยธนคารน้ าใต้ดิน)บ้านสระ ทางเชื่อม ป้องกนัน้ าท่วมขงัถนน ยาว 107 เมตร รายละเอยีด ถนนได้ร้อยละ 80

ระหว่างบ้านสระ หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 หน้าบ้าน ตามแบบ อบต.ก าหนด

นางหนูเพี้ยน  ชานนท์เมือง

23 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า  - เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก ขนาดกว้าง 0.45 เมตร - - - 17,000 - ป้องกนัน้ าท่วมขงั ระบายน้ าได้สะดวก "

(ด้วยธนาคารน้ าใต้ดิน) บ้านสระหมู่ที่ 6 ป้องกนัน้ าท่วมขงัถนน ยาว 75 เมตร รายละเอยีด ถนนได้ร้อยละ 80

หน้าบ้านนางสงรัก แกว้เมืองกลาง ตามแบบ อบต.ก าหนด

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ขนาดกว้าง 2.50  เมตร ยาว 20 - - - 24,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก "

ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 7 เร่ิมจากถนน เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ สะดวกร้อยละ 80

คสล.เดิม - บ้านนางสุพัง  ฤาชา คอนกรีตไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร

รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

25 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 344 - - - 500,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก กองชา่ง

บ้านสระ หมู่ที่ 7 เร่ิมจากถนนคสล.เดิม - เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ สะดวกร้อยละ 80

 บ้านนางสมคิด  บัวสระ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,032 ต.ร.ม.

รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด

26 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นบ้านสระ หมู่ที่ 7  - เพื่อกกัเกน็น้ าไว้เพื่ออปุโภค - ขนาดสันฝายกว้าง 3.00 เมตร - - - 160,000 - ประชาชนมีน้ าเพียง ประชาชนมีน าเพียงพอ "

บริเวณที่นานายค ามูล  ฦาชา และท าการเกษตร ยาว 8.00 เมตร สันฝายสูง 1.30 พอต่อการอปุโภค ในการอปุโภค - และ

เมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต. ร้อยละ 80 ท าการเกษตร

ก าหนด

27 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า  - เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวก ขนาดกว้าง 0.45 เมตร - - - 9,200 - ป้องกนัน้ าท่วมขงั ระบายน้ าได้สะดวก "

(ด้วยธนคารน้ าใต้ดิน)บ้านสระหมู่ที่ 7 ป้องกนัน้ าท่วมขงัถนน ยาว 40 เมตร รายละเอยีด ถนนได้ร้อยละ 80

หน้าบ้านนายค าปอง  วิญญายงค์ ตามแบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

28 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง ชว่งที่1 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม - - - 183,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร บ้านสระ หมู่ที่ 8 การเกษตรสะดวก สายกดุตาแล - ที่นายพิตร์   แสนสระ สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

จ านวน 3 ชว่ง ท าการลงดินตามจดุที่ช ารุดโดย   

มีปริมาตรดินถม 102 ลบ.ม.และ

ท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง

3.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 172.50 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ

ชว่งที่2 เร่ิมจากที่นางพิตร์  แสนสระ

 - วัดป่าสระแก้ว โดยท าการถมดินตาม

จดุที่ช ารุดโดยมีปริมาตรดินถม

 ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.และท าการ

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร

  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

 110 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ

ชว่งที่3 จากวัดป่าสระแกว้ - ล าห้วย

หนองผักแวน่โดยท าการดินตาม
จดุที่ช ารุดโดยมีปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.

 และท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง

2.50 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.05

 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกว่า 53.75 ลบ.ม.พร้อมปรับ

เกล่ียให้เรียบ รายละเอยีดตามแบบ

อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการดินตามจดุที่ช ารุดโดยมี - - - 60,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร สายเครนออ้ยบ้าน การเกษตรสะดวก ปริมาตรดินถม 360 ลบ.ม. และท า สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

โนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 การลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

90 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ

 รายละเอยีดตามแบบอบต.ก าหนด

30 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง - - - 15,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ "
เขา้สู่พื้นที่การเกษตร สายโป่งหินเหล็กไฟ การเกษตรสะดวก  3.00 เมตร ยาว 200 เมตร สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร

จากทางหลวงหมายเลข 4021-ที่นา หินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.

นางหนูปิ่น  แร่เพชร พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ

 รายละเอยีดตามแบบอบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

31 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง - - - 53,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตร สายล าห้วยหามแห การเกษตรสะดวก  3.00 เมตร ยาว 700 เมตร สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

(ฝ่ังทิศตะวันออก) บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร

จากถนนแอสฟัลท์ติกที่นางตุ้ม ศรีเมืองกลาง หินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบรายละเอยีด

 ตามแบบอบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

32 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการลงดินตามจดุที่ช ารุด - - - 18,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองช่าง
เขา้สู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ การเกษตรสะดวก มีปริมาตรดินถม 20 ลบ.ม. และ สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

 หมู่ที่ 9 จากถนน คสล.เดิม - ที่นายกวน ท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง 

ประสมเพชร 2.00 เมตร ยาว 340 เมตรหนา 

เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร

ไม่น้อยกว่า 34 ลบ.ม.พร้อมปรับ

เกล่ียให้เรียบรายละเอยีด ตามแบบ

อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

33 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการลงดินตามจดุที่ช ารุดมี - - - 47,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ การเกษตรสะดวก ปริมาตรดินถม 30 ลบ.ม. และ สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

หมู่ที่ 9 จากถนน คสล.เดิมสายบ้านสระ - ท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง 

บ้านโนนสุขสันต์ ที่นายส่วย  ภมูิชนะกจิ 3.00 เมตร ยาว 600 เมตรหนา 

เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร

ไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.พร้อมปรับ

เกล่ียให้เรียบรายละเอยีด ตามแบบ

อบต.ก าหนด

34 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ขนาดกว้าง 2.50  เมตร ยาว 17 เมตร - - - 21,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก "

ภายในหมู่บ้านบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต สะดวกร้อยละ 80

เร่ิมจากถนนคสล.เดิม - บ้านนายประเสริฐ ไม่น้อยกว่า 42.50 ตารางเมตร

แกว้เมืองกลาง รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

35 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง - - - 19,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองช่าง

เข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ การเกษตรสะดวก 2.50 เมตร ยาว 300 เมตรหนา สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

หมู่ที่ 9 จากสะพานทางเข้าหมู่บ้าน - เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร

ที่นายรถ  กล้าเมืองกลาง หินคลุกไม่น้อยกว่า 37.50 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบรายละเอียด

 ตามแบบอบต.ก าหนด

36 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการลงดินตามจุดที่ช ารุด - - - 47,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ "

เข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ การเกษตรสะดวก โดยมีปริมาตรดินถม 50 ลบ.ม. และ สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

หมู่ที่ 9 จากที่นายปราศัย ปีมะนาว -ที่ ท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 เมตร

นายแก้ว  วอนเก่าน้อย  ยาว 690 เมตรหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

 86.25 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ

รายละเอีย ตามแบบอบต.ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

37 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยท าการลงดินตามจดุที่ช ารุด - - - 33,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ กองชา่ง

เขา้สู่พื้นที่การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ การเกษตรสะดวก โดยมีปริมาตรดินถม 48 ลบ.ม. และ สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

หมู่ที่ 9 จากที่นางจนัทร์ศรี  ดีหามแห ท าการลงหินคลุกขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 400 เมตรหนา 

เฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร

หินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบรายละเอยีด 

ตามแบบอบต.ก าหนด

38 โครงการปรับปรุงถนนดินเขา้สู่พื้นที่  - เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทาง โดยใชร้ถขดุตัก ของ อบต.โนนกอก - - - 13,086 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการ "

การเกษตรโดยท าการขึ้นรูปใหม่ การเกษตรสะดวก สะดวกร้อยละ 80 เกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9ล าห้วยร่องแก
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

39 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร - - - 168,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก กองชา่ง

ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 10  เร่ิมจาก  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต สะดวกร้อยละ 80

บ้านนายสุวิทย ์ โพธิ์อดุม - บ้านนายไพศรี ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 

กงชยัภมูิ ชว่งที่2 ท าการปรับปรุงถนนคอน

กรีตให้ได้พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

30 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม

แบบอบต. ก าหนด

40 โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์  - เพื่อใชใ้นการจดัประชมุ หรือจดั โดยท าการเทคอนกรีตให้ได้พื้นที่ - - - 131,000 - ประชาชนได้ใชส้ถาน มีสถานที่เพียงพอในการ "

บ้านสระ หมู่ที่ 10 กจิกรรมต่างๆในชมุชน ไม่น้อยกว่า 369 ตารางเมตร ที่จดักจิกรรม จดัประชมุ และกจิกรรม

รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด ร้อยละ 80
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

41 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร - - - - 500,000 ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก กองชา่ง

รหัสสายทาง ชย.ถ.73-020 จากสายถนน  หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 1,480 สะดวกร้อยละ 80

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 ตารางเมตร

ต.โนนกอก

42 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร - - - - 500,000 ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มา สะดวก "
รหัสสายทาง ชย.ถ.73-023 จากสาย  หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางขา้งละ สะดวกร้อยละ 80

ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่ 6 0.00 เมตร พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร

 ถึงสายบ้านสระ หมู่ที่ 10 บ้านสระ หมู่ที่ 6,10

ต.โนนกอก
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 8 การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

4.ยทุธศาสตร์  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

   4.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้างหอกระจายขา่วบ้าน  - เพื่อให้ประชาชนได้รับขา่วสาร ขนาดความสูง 10.00 เมตร พร้อม - - - 87,000 - ประชาชนได้รับรู้ ประชาชนได้รับขา่วสาร กองชา่ง

โนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 อยา่งทั่วถงึ อปุกรณ์เคร่ืองขยายเสียง ขา่วสาร ร้อยละ 90 อยา่งทั่วถงึ

รายละเอยีดตามมาตรฐานงานหอ

กระจายขา่วกรมส่งเสริมปกครอง

ท้องถิ่น บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5

2 โครงการกอ่สร้างหอกระจายขา่วบ้านสระ  - เพื่อให้ประชาชนได้รับขา่วสาร ขนาดความสูง 10.00 เมตร พร้อม - - - 87,000 - ประชาชนได้รับรู้ ประชาชนได้รับขา่วสาร "

 หมู่ที่ 8 อยา่งทั่วถงึ อปุกรณ์เคร่ืองขยายเสียง ขา่วสาร ร้อยละ 90 อยา่งทั่วถงึ

รายละเอยีดตามมาตรฐานงานหอ

กระจายขา่วกรมส่งเสริมปกครอง

ท้องถิ่น
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร - - - 3,550,000 ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองชา่ง

รหัสสายทาง ชย.ถ.73-012 จากสายบ้าน หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ   สะดวกร้อยละ 80  

นกเจา่  ถงึสายถ้้าพระภกูระแต บ้านนกเจา่ 0.50 เมตร พื้นที่ 6,400 ตารางเมตร

หมู่ที่ 2 ต.โนนกอก 

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร - - - 5,450,000 ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

รหัสสายทาง ชย.ถ.73-005 จากสาย หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ   สะดวกร้อยละ 80

บ้านเปือย  ถงึสายท่ากกจั่น บ้านเปือย 0.50 เมตร พื้นที่ 9,500 ตารางเมตร

 หมู่ที่ 4 ต.โนนกอก

1

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,495 เมตร - - - - 6,770,000 ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองชา่ง

รหัสสายทาง ชย.ถ.73-011 จากสาย หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ   สะดวกร้อยละ 80  

บ้านโนนสุขสันต์  ถงึสายพื้นที่การเกษตร 0.50 เมตร พื้นที่ 12,475 ตารางเมตร

บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 ต.โนนกอก

4 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับถนน  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ระยะทางยาว  500 เมตร กว้าง - - - - 858,000 ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

คอนกรีตสายบ้านเปือย หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ 5 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกร้อยละ 80

บ้านสระ หมู่ที่ 7
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 7

ส้าหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มาสะดวก ระยะทางยาว  2,014 เมตร กว้าง - - - 6,370,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองชา่ง

สายห้วยหมีบ้านสระ หมู่ที่ 10 5 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ.73-036

6 โครงการกอ่สร้างฝายเกบ็น้้า แบบ มข. 2527  - เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ท้าการเกษตร ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังขา้ง - - - - 833,000 เกษตรกรมีน้้าใช้ มีน้้าเพียงพอต่อการท้า "

ล้าห้วยยางบ้านสระ หมู่ที่ 10 สูง 3.50 เมตร กว้าง 20.00 เมตร ท้าการเกษตร การเกษตร

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ้านวน ร้อยละ 80

1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกอ่สร้าง

ฝายน้้าล้น มข.2527
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