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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ โครงการ โครงการ (บาท)

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.1 แผนงานการศึกษา 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 10 400,000

   1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 210,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 6 250,000

   1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000

   1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

  

รวม 7 360,000 6 160,000 6 160,000 6 160,000 6 160,000 31 1,000,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 3,586,800 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3,586,800

   2.2  แผนงานไฟฟ้าและประปา 7 684,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 684,000

รวม 22 4,270,800 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4,270,800

3.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ

   3.1  แผนงานการเกษตร 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 5 75,000

รวม 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 5 75,000

รวมท้ังส้ิน 30 4,645,800 7 175,000 7 175,000 7 175,000 7 175,000 58 5,345,800

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570



แบบ ผ. 01/1

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ โครงการ โครงการ (บาท)

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

รวม 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 3,441,800 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3,441,800

     2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา 7 684,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 684,000

รวม 20 4,125,800 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4,125,800

รวมท้ังส้ิน 21 4,135,800 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 25 4,175,800
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมเพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาของ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรทางการศึกษา การศึกษา

ประสบการณ์ของบุคลากรทาง มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน อบต.โนนกอก ร้อยละ 90 มีทักษะความรู้เพ่ิมมากข้ึน

การศึกษา

2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ให้ โรงเรียนประถมศึกษาในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนเข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีทักษะความรู้เพ่ิม "

เรียนรู้นอกห้องเรียนกลุ่ม หลากหลายและเพ่ิมประสบการณ์พ้ืนท่ีต าบลโนนกอก ร้อยละ 90 ข้ึน

โรงเรียนประถมศึกษาในเขต ในการเรียนรู้

พ้ืนท่ีต าบลโนนกอก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  - เพ่ือเสริมสร้างความรัก บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเข้าร่วม เกิดความรักความสามัคคี กองการ

บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ความสามัคคีในชุมชน กิจกรรมร้อยละ 90 ในชุมชน ศึกษาฯ

2 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง บ้านสระ หมู่ท่ี 7 200,000  -  -  -  - ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพ "

ให้แก่ประชาชนท่ัวไปบริเวณลาน กายให้ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรงข้ึนร้อยละ แข็งแรงข้ึน

ร้านค้าชุมชนบ้านสระ หมู่ท่ี 7 แข็งแรง 90

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.3 การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้าน ต าบลโนนกอก 20,000  20,000 20,000 20,000  20,000  ประชาชนมีความ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

การป้องกันและการระงับ การป้องกันและระงับ รู้ความเข้าใจใน ความเข้าใจในการ

อัคคีภัยเบ้ืองต้น อัคคีภัยเบ้ืองต้น การป้องกันและ ป้องกันและระงับอัคคี

ระงับอัคคีภัยมาก ภัยมากข้ึน

ข้ึนร้อยละ 90

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน เพ่ือให้มีความรู้ในการ ต าบลโนนกอก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความรู้ "

และบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและบรรเทา รู้ความเข้าใจใน ความเข้าใจในการ

สาธารณภัย การป้องกันภัย ป้องกันภัยมากข้ึน

ต่างๆมากข้ึน

ร้อยละ 90

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการค่ายเยาวชน จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม เยาวชนต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนเป็นคนดี เยาวชนมีคุณธรรมจิริยธรรม กอง

น าพา คุณธรรมน าใจ ห่างไกล จริยธรรมท่ีดีงามให้แก่ โนนกอก ของสังคม ท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ

ยาเสพติด เยาวชน ร้อยละ 90

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้การสัญจรไป- มา โดยท าการถมดินข้ึนรูปถนนใหม่ขนาด 404,000      -      -      -      - ประชาชนได้ช้ถนน การสัญจรในการขนส่ง กองช่าง

การเกษตรสายทุ่งหิน หมู่ท่ี 1 และขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร สะดวกปลอดภัย พืชผลทางการเกษตร

บ้านเมืองกลางจากท่ีนานางสมสวน เกษตรสะดวก หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตร ร้อย 90 สะดวกปลอดภัย

กางสูงเนิน - ท่ีนายผจูญ  ขวกเขียว ดินถมไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม.พร้อม

ปรับเกล่ียเรียบและท าการเกรดบดอัด

ถนนช้ันดินเดิมขนาดกว้าง 3.50 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 3,500 ตารางเมตรพร้อมท าการ

ลงหินคลุกขนาด กว้าง 3 เมตร  

 ยาว 1,000 เมตรหนาเฉล่ีย  

0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 

ไม่น้อยกว่า210 ลูกบาศ์กเมตรพร้อม

ปรับเกรดบดอัดแน่นรายละเอียดตาม

แบบอบต.โนนกอก ก าหนด

 

7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงาน เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต กลุ่มเกษตรตรกร จ านวน 3 กลุ่ม 150,000      -      -      -      - เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ กองช่าง

แสงอาทิตย์บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 ให้กับเกษตรกร กลุ่มละ 7 คน ต่อการท้าเกษตร แก่เกษตรกรได้

ร้อยละ 90

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร 491,000      -      -      -      - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 จากถนนคอนกรีต สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90

เสริมเหล็กเดิม - ท่ีนางทองปัน  กฤษณา ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร 471,000      -      -      -      - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

บ้านเปือย หมู่ท่ี 4  จากถนนคอนกรีต สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90

เสริมเหล็กเดิม - ท่ีนานางละออง  บัวสิงห์ ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร 358,000      -      -      -      - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 จากบ้าน สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90

นายปัญญา  พลภักดี - ท่ีนายสุวิทย์ ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียด

 โพธ์ิสวัสด์ิ ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

6 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ เพ่ือใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ท าการเทคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้พ้ืนท่ี 194,000      -      -      -      - ประชาชนได้ใช้สถานท่ี มีสถานท่ีเพียงพอในการ "

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 คอนกรีต 429 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย จัดกิจกรรมร้อยละ 90 จัดกิจกรรมต่างๆ

0.10 เมตร  รายละเอียดตามแบบ 

อบต.โนนกอก ก าหนด

7 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร 49,800      -      -      -      - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 จากถนน คสล.เดิม - สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90

ท่ีบ้านนายเรวัฒน์  โยชัย ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการ ปรับปรุงร่องระบายน้ า บ้านสระ โดยท าการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กรวม 84,000      -      -      -      - ประชาชนใช้ถนนในการ ไม่มีน้ าท่วมขังถนน กองช่าง

หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากท่ีนายสมปอง วิญญายงค์ - กันท้ังสองฝ่ังได้พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. สัญจรสะดวกร้อยละ

ท่ีนายประจวบ คงโนนกอก รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก 100

ก าหนด

9 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงาน เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต กลุ่มเกษตรตรกร จ านวน 6 กลุ่ม 300,000      -      -      -      - เกษตรกรมีน ้าเพียงพอ ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ "

แสงอาทิตย์ บ้านสระ หมู่ท่ี 7 ให้กับเกษตรกร กลุ่มละ 7 คน ต่อการท้าเกษตร แก่เกษตรกรได้

ร้อยละ 90

"
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การสัญจรไป- มา โดยท าการถมดินข้ึนรูปถนนใหม่ขนาด 223,000      -      -      -      - ประชาชนได้ช้ถนน การสัญจรในการขนส่ง กองช่าง

หมู่ท่ี 9 บ้านโนนสุขสันต์ จากท่ีนายชาญ และขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา สะดวกปลอดภัย พืชผลทางการเกษตร

ปีมะนาว - ท่ีนายส าเนียง  โคตรโนนกอก เกษตรสะดวก เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อย 90 สะดวกปลอดภัย

น้อยกว่า 200 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

และท าการเกรดบดอัดถนนช้ันดินเดิมขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตรพร้อม

ท าการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร

 ยาว 650 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 159.25

ลูกบาศ์กเมตรพร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น  

รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก 

ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไป - มา โดยท าการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับ 111,000      -      -      -      - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 จากบ้าน สะดวก แอสฟัลติกเดิม จากบ้านนางหนูอ้อย สะดวกร้อยละ 90

นางหนูอ้อย มานู - บ้านนายที  โลมะบุตร มานู - บ้านนายที  โลมะบุตร ขนาดกว้าง 4

 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 

อบต.โนนกอก ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

12 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้การสัญจรไป- มา โดยท าการถมดินข้ึนรูปถนนใหม่ขนาดกว้าง 356,000      -      -      -      - ประชาชนได้ช้ถนน การสัญจรในการขนส่ง กองช่าง

หมู่ท่ี 10 บ้านสระ จากท่ีนายก าลัง  และขนส่งพืชผลทางการ 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย สะดวกปลอดภัย พืชผลทางการเกษตร

พันธ์ยาง - ท่ีนายจรัญ  เกงชัยภูมิ เกษตรสะดวก 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย ร้อย 90 สะดวกปลอดภัย

กว่า 320 ลบ.ม.และท าการวางท่อระบาย

น้ า ขนาดø0.60 เมตร จ านวน 10 ท่อน

พร้อมยาแนวประสานท่อ พร้อมปรับเกล่ีย

เรียบและท าการเกรดบดอัดถนนช้ันดินเดิม

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

พร้อมท าการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 

เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

245 ลูกบาศ์กเมตรพร้อมปรับเกรดบด

อัดแน่น  รายละเอียดตามแบบ 

อบต.โนนกอก ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร 250,000 #######      -      -      - นักเรียนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

ภายในโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90

เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร

14 โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร เพ่ือความสวยงามแก่ รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก 100,000      -      -      -      - มีความสวยงามต่อผู้ มีความสวยงามมากย่ิงข้ึน "

ส านักงานท่ีท าการองค์การบริหารส่วน ประชาชนผู้มาใช้บริการ ก าหนด มาติดต่อราชการร้อยละ

ต าบลโนนกอก 90

15 โครงการติดต้ังกระจกโค้งตามจุดเส่ียง เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุแก่ผู้ รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอกก าหนด 45,000      -      -      -      - ป้องกันการเกิดอุบัติ ช่วยลดอุบัติเหตุบน "

บ้านสระ จ านวน 6 จุด และบ้านเมืองกลาง ท่ีสัญจรไป - มา บนท้องถนน เหตุได้ร้อยละ 90 ท้องถนนได้

จ านวน 2 จุด

14



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งเสริมผลผลิตทาง  ยาว 1,685 เมตร รายละเอียดตาม 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า กองช่าง

สายทุ่งหิน บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 การเกษตร แบบและประมาณการของการ ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตร ร้อยละ 90

ท่ีนานายผจูญ  ขวกเขียว สมบูรณ์

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งเสริมผลผลิตทาง ยาว 180 เมตร รายละเอียดตามแบบ 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า "

บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 เร่ิมจากท่ี การเกษตร และประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

นางสุนี  อุดมบัว - ท่ีนายทองลี  ปลัดสังข์ สาขาเกษตรสมบูรณ์ ร้อยละ 90

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งเสริมผลผลิตทาง ยาว 180 เมตร รายละเอียดตามแบบและ 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า "

บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 เร่ิมจากบ้าน การเกษตร ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

นายสมอาจ  งามศักด์ิ - ท่ีนางณัฐญา  เกษตรสมบูรณ์ ร้อยละ 90

บุราณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งเสริมผลผลิตทาง ยาว 180 เมตร รายละเอียดตามแบบและ 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า กองช่าง

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากท่ีนายสุชาติ การเกษตร ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

 สาริพันธ์ - ท่ีนายไล สาขาเกษตรสมบูรณ์ ร้อยละ 90

5 โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งเสริมผลผลิตทาง ยาว 145 เมตร รายละเอียดตามแบบและ 84,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากบ้านนายหัน  การเกษตร ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

ศิริจันทร์ สาขาเกษตรสมบูรณ์ ร้อยละ 90

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งเสริมผลผลิตทาง  เร่ิมจากทางหลวง ชนบท หมายเลข 2037- 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า "

บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 การเกษตร ถึงท่ีนางกุหลาบ  ลอยเมืองกลาง ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

ยาว 600 เมตร รายละเอียดตามแบบและ ร้อยละ 90

ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาเกษตรสมบูรณ์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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7 โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งเสริมผลผลิตทาง ยาว 180 เมตร รายละเอียดตามแบบ 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า กองช่าง

บ้านสระ หมู่ท่ี 10 เร่ิมจากท่ีนายรอง  การเกษตร และประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง

วงษ์แวง - ท่ีนางสวาน เพียพิมเพ่ิม สาขาเกษตรสมบูรณ์ ร้อยละ 90



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ

   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวาย เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ต าบลโนนกอก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในต าบล ส านักปลัด

เป็นพระราชกุศลเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ สีเขียวได้ร้อยละ80

"
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  - เพ่ือเสริมสร้างความรัก บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีสุขภาพ เกิดความรักความ แผนพัฒนา กองการ

บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ความสามัคคีในชุมชน แข็งแรงร้อยละ 90 สามัคคีในชุมชน หมู่บ้าน ม.2 ศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้การสัญจรไป- มา โดยท าการถมดินข้ึนรูปถนนใหม่ขนาด 404,000      -      -      -      - ประชาชนได้ช้ถนน การสัญจรในการขนส่ง แผนพัฒนา กองช่าง

การเกษตรสายทุ่งหิน หมู่ท่ี 1 และขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร สะดวกปลอดภัย พืชผลทางการเกษตร หมู่บ้าน ม.1

บ้านเมืองกลางจากท่ีนานางสมสวน เกษตรสะดวก หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตร ร้อย 90 สะดวกปลอดภัย

กางสูงเนิน - ท่ีนายประจูน ขวกเขียว ดินถมไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม.พร้อม

ปรับเกล่ียเรียบและท าการเกรดบดอัด

ถนนช้ันดินเดิมขนาดกว้าง 3.50 เมตร

ยาว 1,000 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 3,500 ตารางเมตรพร้อมท าการ

ลงหินคลุกขนาด กว้าง 3 เมตร  

 ยาว 1,000 เมตรหนาเฉล่ีย  

0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 

ไม่น้อยกว่า210 ลูกบาศ์กเมตรพร้อม

ปรับเกรดบดอัดแน่นรายละเอียดตาม

แบบอบต.โนนกอก ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

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 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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2 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงาน เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต กลุ่มเกษตรตรกร จ านวน 3 กลุ่ม 150,000      -      -      -      - ช่วยลดต้นทุนการผลิตช่วยลดต้นทุนการผลิต แผนพัฒนา กองช่าง

แสงอาทิตย์บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 ให้กับเกษตรกร กลุ่มละ 7 คน ให้กับเกษตรกรได้ ให้แก่เกษตรกรได้ หมู่บ้าน ม.1

ร้อยละ 90

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร 491,000      -      -      -      - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

เสริมเหล็กบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก หมู่บ้าน ม.3

จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร รายละเอียด

ท่ีนายทองปัน  กฤษณา ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร 471,000      -      -      -      - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

เสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ท่ี 4  สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก หมู่บ้าน ม.4

จากถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม - ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร รายละเอียด

ท่ีนานางละออง  บัวสิงห์ ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด
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5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร 358,000      -      -      -      - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง

เสริมเหล็กบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก หมู่บ้าน ม.5

จากบ้านนายปัญญา  พลภักดี -  ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียด

 ท่ีนายสุวิทย์  โพธ์ิสวัสด์ิ ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด

6 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ เพ่ือใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ท าการเทคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้พ้ืนท่ี 194,000      -      -      -      - ประชาชนได้ใช้สถานท่ีมีสถานท่ีเพียงพอใน แผนพัฒนา "



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 คอนกรีต 429 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย จัดกิจกรรมร้อยละ 90การจัดกิจกรรมต่างๆ หมู่บ้าน ม.6

0.10 เมตร  รายละเอียดตามแบบ 

อบต.โนนกอก ก าหนด

7 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร 49,800      -      -      -      - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา "

เสริมเหล็ก บ้านสระ หมู่ท่ี 6 จาก สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก หมู่บ้าน ม.6

ถนน คสล.เดิม - ท่ีบ้าน ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร รายละเอียด

นายเรวัฒน์  โยชัย ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด
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8 โครงการ ปรับปรุงร่องระบายน้ า โดยท าการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กรวม 84,000      -      -      -      - แผนพัฒนา กองช่าง

บ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากท่ี กันท้ังสองฝ่ังได้พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. หมู่บ้าน ม.7



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

นายสมปอง วิญญายงค์ - รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก 

ท่ีนายประจวบ คงโนนกอก ก าหนด

9 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต กลุ่มเกษตรตรกร จ านวน 6 กลุ่ม 300,000      -      -      -      - ช่วยลดต้นทุนการ ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แผนพัฒนา "

พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระ ให้กับเกษตรกร กลุ่มละ 7 คน ผลิตให้กับเกษตรกร แก่เกษตรกรได้ หมู่บ้าน ม.7

หมู่ท่ี 7 ได้ร้อยละ 90

"



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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10 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้การสัญจรไป- มา โดยท าการถมดินข้ึนรูปถนนใหม่ขนาด 223,000      -      -      -      - ประชาชนได้ช้ถนน การสัญจรในการขนส่ง แผนพัฒนา กองช่าง

การเกษตรหมู่ท่ี 9 บ้านโนนสุขสันต์ และขนส่งพืชผลทางการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา สะดวกปลอดภัย พืชผลทางการเกษตร หมู่บ้าน ม.9

 จากท่ีนายชาญ ปีมะนาว - ท่ี เกษตรสะดวก เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ ร้อย 90 สะดวกปลอดภัย

นายส าเนียง  โคตรโนนกอก น้อยกว่า 200 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

และท าการเกรดบดอัดถนนช้ันดินเดิมขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตรพร้อม

ท าการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร

 ยาว 650 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 159.25

ลูกบาศ์กเมตรพร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น  

รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก าหนด
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11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไป - มา โดยท าการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับ 111,000      -      -      -      - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวกแผนพัฒนา กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านโนนสุขสันต์ สะดวก แอสฟัลติกเดิม จากบ้านนางหนูอ้อย สะดวกร้อยละ 90 หมู่บ้าน ม.9

หมู่ท่ี 9 จากบ้านนางหนูอ้อย มานู - มานู - บ้านนายที  โลมะบุตร ขนาดกว้าง 4

 บ้านนายที  โลมะบุตร  เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ 

อบต.โนนกอก ก าหนด



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

25

12 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้การสัญจรไป- มา โดยท าการถมดินข้ึนรูปถนนใหม่ขนาดกว้าง 356,000      -      -      -      - ประชาชนได้ช้ถนน การสัญจรในการขนส่ง แผนพัฒนา กองช่าง

การเกษตร หมู่ท่ี 10 บ้านสระ และขนส่งพืชผลทางการ 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย สะดวกปลอดภัย พืชผลทางการเกษตร หมู่บ้าน ม.10

จากท่ีนายก าลัง  พันธ์ยาง - ท่ี เกษตรสะดวก 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย ร้อย 90 สะดวกปลอดภัย

นายจรัญ  เกงชัยภูมิ กว่า 320 ลบ.ม.และท าการวางท่อระบาย



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

น้ า ขนาดø0.60 เมตร จ านวน 10 ท่อน

พร้อมยาแนวประสานท่อ พร้อมปรับเกล่ีย

เรียบและท าการเกรดบดอัดถนนช้ันดินเดิม

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร

พร้อมท าการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 

เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

245 ลูกบาศ์กเมตรพร้อมปรับเกรดบด

อัดแน่น  รายละเอียดตามแบบ 

อบต.โนนกอก ก าหนด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร 250,000 250,000      -      -      - นักเรียนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา แผนพัฒนา กองช่าง

เสริมเหล็กภายในโรงเรียน สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 90 สะดวก หมู่บ้าน ม.9

บ้านเมืองกลางวิทยา เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้  ยาว 180 เมตร รายละเอียดตาม 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า แผนพัฒนา กองช่าง

สายทุ่งหิน บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 อย่างท่ัวถึง แบบและประมาณการของการ ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.1

เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตร ร้อยละ 90

ท่ีนานายประจูน  ขวกเขียว สมบูรณ์

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ยาว 180 เมตร รายละเอียดตาม 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า แผนพัฒนา "

บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 เร่ิมจากท่ี อย่างท่ัวถึง แบบและประมาณการของการ ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.5

นางสุนี  อุดมบัว - ท่ีนายทองลี  ปลัดสังข์ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ร้อยละ 90

เกษตรสมบูรณ์

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ยาว 180 เมตร รายละเอียดตาม 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า แผนพัฒนา "

บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 เร่ิมจากบ้าน อย่างท่ัวถึง แบบและประมาณการของการ ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.5

นายสมอาจ  งามศักด์ิ - ท่ีนางณัฐญา  ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ร้อยละ 90

บุราณ เกษตรสมบูรณ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ยาว 180 เมตร รายละเอียดตาม 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า แผนพัฒนา กองช่าง

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากท่ีนายสุชาติ อย่างท่ัวถึง แบบและประมาณการของการ ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.6

 สาริพันธ์ - ท่ีนายไล ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ร้อยละ 90

เกษตรสมบูรณ์

5 โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ยาว 145 เมตร รายละเอียดตาม 84,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า แผนพัฒนา "

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากบ้านนายหัน  อย่างท่ัวถึง แบบและประมาณการของการไฟฟ้า ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.8

ศิริ ส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์ ร้อยละ 90



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ยาว 180 เมตร รายละเอียดตาม 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า แผนพัฒนา "

บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากทาง อย่างท่ัวถึง แบบและประมาณการของการ ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.9

หลวงชนบทหมายเลข 2037 - ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ร้อยละ 90

 ท่ีนายประยงค์  แก้วเมืองกลาง เกษตรสมบูรณ์
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7 โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ ยาว 180 เมตร รายละเอียดตาม 100,000      -      -      -      - เกษตรมีไฟฟ้าใช้ เกษตรกรมีไฟฟ้า แผนพัฒนา กองช่าง

บ้านสระ หมู่ท่ี 10 เร่ิมจากท่ีนายรอง  อย่างท่ัวถึง แบบและประมาณการของการ ท าการเกษตรท่ัวถึง ใช้อย่างท่ัวถึง หมู่บ้าน ม.10

วงษ์แวง - ท่ีนางสวาน เพียพิมเพ่ิม ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ร้อยละ 90

เกษตรสมบูรณ์



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

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

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารานเล่ือน 12,000  -  -  -  - ส านักปลัด

กระจกสูง จ านวน 2 หลัง

หลังละ 6,000 บาท

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้ไม้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000  -  -  -  - "

จ านวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 6,500  -  -  -  - "

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 7,500  -  -  -  - กองคลัง

3 ตัวๆละ 2,500 บาท

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

จ านวน 1 ตัว
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                              บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

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

                              บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว 13,000  -  -  -  - "

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ก จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 6,300  -  -  -  - การศึกษา

ทรอนิกส์ (inkjet printer)

จ านวน 1 เคร่ือง

8 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ก จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน 57,000  -  -  -  - "

ทรอนิกส์ เครือข่าย(network video

recorder) แบบ 16 ช่อง

9 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 2,500  -  -  -  - สาธารณสุข

จ านวน 1 ตัว
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ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

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

                              บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 11,000  -  -  -  - สาธารณสุข

2 บาน จ านวน 2 หลังๆละ

5,500 บาท

11 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบเหล็ก 6,500  -  -  -  - "

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือถังขยะ จ านวน 350 ถัง 500,000  -  -  -  - "

13 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเทปวัดระยะทางสแตนเลส 4,500  -  -  -  - กองช่าง
(ความยาว 50 เมตร)

14 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ก จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ 22,000  -  -  -  - "

ทรอนิกส์ (โน๊ตบุ๊ค) จ านวน 1 เคร่ือง
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ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

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

                              บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถดับเพลิงอเนกประสงค์ 5,500,000 5,500,000  -  -  - ส านักปลัด

ขนาด 12,000 ลิตร

6,164,800 5,500,000 0 0 0
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02/2

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   8  การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ

4. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

   4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด 1,000,000  1,000,000        -       -       - ประชาชนมีความปลอด ประชาชนได้รับความปลอดภัย กองช่าง

(CCTV) ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-10 ต่อชีวิตและทรัพย์สิน หมู่ท่ี 1 - 10 ภัยมากข้ึนร้อยละ 90 ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

213

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

 โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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