
 
 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2566 - 2570) 
แก้ไข ฉบับที ่1 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 



 

ค ำน ำ 
 

 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)      
เมื่อวันท่ี 31  สิงหาคม  2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลโนนกอก และเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เนื่องจากปัจจุบัน
สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นท่ี บริบททางสังคมได้มีการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นจึง ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปีงบประมาณท่ีจะ
ด าเนินการของโครงการพัฒนาท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดย
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “การแก้ไข”หมายความว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการ
ด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19  ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และแผนพัฒนาท้องถิ่น      
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงจึงมีความจ าเป็น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม พร้อมท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
 



 

สารบญั 
          หน้า 

        

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ฉบับท่ี 1 

 ค าน า       

รายละเอียดบัญชีสรุปการแก้ไข      1-9 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ส่วนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ รายการเดิม รายการท่ีแก้ไข

1 โครงการแข่งขันกีฬา แผนพัฒนาท้องถ่ิน การศึกษา โครงการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุ
ฟุตซอลต าบลโนนกอก (พ.ศ.2566 -2570) ฟุตซอลต าบลโนนกอก ฟุตซอล "โนนกอกคัพ" ประสงค์ของโครงการ

หน้า 81 ข้อท่ี 20 และเช่ือมโยงกับยุทธ
ศาสตร์

2 โครงการประเพณีบ้านโนนสุขันต์แผนพัฒนาท้องถ่ิน การศึกษา โครงการประเพณี โครงการจัดงานประเพณีเพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุ
หมู่ท่ี 9 รดน  าขอพรผู้สูงอายุ (พ.ศ.2566 -2570) บ้านโนนสุขันต์ หมู่ท่ี 9 รดน  าขอพรผู้สูงอายุ ประสงค์ของโครงการ

หน้า 79 ข้อท่ี 8 รดน  าขอพรผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1,9 และเช่ือมโยงกับยุทธ
ศาสตร์

3 โครงการประเพณีบ้านโนนสุขสันต์แผนพัฒนาท้องถ่ิน การศึกษา โครงการประเพณีบ้าน โครงการจัดงานประเพณีเพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุ
หมู่ท่ี 9 สรงน  าพระเจ้าอุ้ย (พ.ศ.2566 -2570) โนนสุขสันต์หมู่ท่ี 9 สรงน  าพระเจ้าอุ้ย ประสงค์ของโครงการ

หน้า 79 ข้อท่ี 7 สรงน  าพระเจ้าอุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9และเช่ือมโยงกับยุทธ
ศาสตร์

1

     1.1 ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ ข้อมูลตามแผนฯ
การแก้ไข

เหตุผลของการแก้ไข

บัญชีสรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสัคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
   1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอียง



ส่วนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ รายการเดิม รายการท่ีแก้ไข

     1.1 ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ ข้อมูลตามแผนฯ
การแก้ไข

เหตุผลของการแก้ไข

บัญชีสรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสัคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
   1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอียง

4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ินแผนพัฒนาท้องถ่ิน การศึกษา โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมโครงการสืบสาน เพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุ
(พ.ศ.2566 -2570) ท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน ประสงค์ของโครงการ
หน้า 81 ข้อท่ี 16 และเช่ือมโยงกับยุทธ

ศาสตร์

2



ส่วนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ รายการเดิม รายการท่ีแก้ไข

1 โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองสวัสดิการสังคม โครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ โครงการธรรมร้อยใจ เพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุ
สร้างปัญญาและพัฒนาจิตใจ(พ.ศ.2566 -2570) สร้างปัญญาและพัฒนา สายใยชุมชน เพ่ือสุขภาพ ประสงค์ของโครงการ

หน้า 90 ข้อท่ี 12 จิตใจ จิตและกาย และเช่ือมโยงกับยุทธ
ศาสตร์

2 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มแผนพัฒนาท้องถ่ิน กองสวัสดิการสังคม โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มโครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุ
อาชีพแก่เด็ก สตรี ผู้พิการ (พ.ศ.2566 -2570) อาชีพแก่เด็ก สตรี ผู้พิการ สนับสนุนและส่งเสริม ประสงค์ของโครงการ
และผู้สูงอายุ หน้า 146 ข้อท่ี 1 และผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพแก่สตรี และเช่ือมโยงกับยุทธ

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ ศาสตร์
ด้อยโอกาส

3

   1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บัญชีสรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสัคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

     1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ ข้อมูลตามแผนฯ
การแก้ไข

เหตุผลของการแก้ไข



ส่วนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ รายการเดิม รายการท่ีแก้ไข

   1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บัญชีสรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสัคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

     1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ ข้อมูลตามแผนฯ
การแก้ไข

เหตุผลของการแก้ไข

3 โครงการอุ่นไอรักจาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองสวัสดิการสังคม โครงการอุ่นไอรักจาก โครงการสตรีปันรัก เพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุ
ครอบครัว (พ.ศ.2566 -2570) ครอบครัว ปลูกพืชผักปลอดภัย ประสงค์ของโครงการ

หน้า 92 ข้อท่ี 18 และเช่ือมโยงกับยุทธ
ศาสตร์

4 โครงการอบรมให้ความรู้ แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองสวัสดิการสังคม โครงการอบรมให้ความรู้ โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุ
พัฒนาศักยภาพสตรี (พ.ศ.2566 -2570) พัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประสงค์ของโครงการ
ต าบลโนนกอก หน้า 88 ข้อท่ี 4 ต าบลโนนกอก กับวิธีเศรษฐกิจพอเพียง และเช่ือมโยงกับยุทธ

ศาสตร์

5 โครงการฝึกอบรมศึกษา แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองสวัสดิการสังคม โครงการฝึกอบรมศึกษา โครงการฝึกอบรม ศึกษา เพ่ือให้ครอบคลุมตามวัตถุ
ดูงานส่งเสริมและพัฒนา (พ.ศ.2566 -2570) ดูงานส่งเสริมและพัฒนา ดูงานและส่งเสริมพัฒนา ประสงค์ของโครงการ
ศักยภาพผู้สูงอายุ หน้า 91 ข้อท่ี 14 ศักยภาพผู้สูงอายุ คุณภาพผู้สูงอายุ และเช่ือมโยงกับยุทธ

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ศาสตร์
4



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

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ส่วนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ รายการเดิม รายการท่ีแก้ไข

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองช่าง โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จากท่ีนายวศิน  (พ.ศ.2566 -2570) คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน กรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเจ่า ปัญหาและสามารถตอบ
กางสูงเนิน ถึงทางหลวงสายเกษตร - หน้า 102 ข้อท่ี 22 นกเจ่า หมู่ท่ี 2 จากท่ี หมู่ท่ี 2 สนองความต้องการของ
หนองบัวแดง นายวศิน  กางสูงเนิน ถึง ประชาชนได้

ทางหลวงสายเกษตร -
หนองบัวแดง
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บัญชีสรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ ข้อมูลตามแผนฯ
การแก้ไข

เหตุผลของการแก้ไข



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

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ส่วนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ รายการเดิม รายการท่ีแก้ไข

บัญชีสรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ ข้อมูลตามแผนฯ
การแก้ไข

เหตุผลของการแก้ไข

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองช่าง โครงการก่อสร้างถนน โครงการขยายไหล่ทางถนนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 จากบ้าน (พ.ศ.2566 -2570) คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก ปัญหาและสามารถตอบ
นางอุไร  สมบัติหลาย ถึงบ้าน หน้า 103 ข้อท่ี 26 นกเจ่า หมู่ท่ี 2 จากบ้าน บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 สนองความต้องการของ
นางเหมือน  หาเมืองกลาง นางอุไร  สมบัติหลาย ถึง ประชาชนได้

บ้านนางเหมือน  
หาเมืองกลาง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแผนพัฒนาท้องถ่ิน กองช่าง โครงการก่อสร้างถนน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
บ้านสระ หมู่ท่ี 8 จากนานายค าบู่  (พ.ศ.2566 -2570) คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ  กรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ ปัญหาและสามารถตอบ
พันธ์ยาง  ถึงท่ีนานางสาวล าไย  ยืนยาว หน้า 120 ข้อท่ี 84 หมู่ท่ี 8 จากนานายค าบู่ หมู่ท่ี 8  สนองความต้องการของ

พันธ์ยาง  ถึงท่ีนา ประชาชนได้
นางสาวล าไย  ยืนยาว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส่วนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ รายการเดิม รายการท่ีแก้ไข

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองช่าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านนกเจ่า (พ.ศ.2566 -2570) สู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านนกเจ่า เพ่ือการเกษตร บ้านนกเจ่าปัญหาและสามารถตอบ
หมู่ท่ี 2 เร่ิมจากท่ีนายบุญชวน หน้า 140 ข้อท่ี 31 หมู่ท่ี 2 เร่ิมจากท่ีนาย หมู่ท่ี 2 สนองความต้องการของ
สิงห์ลี  ถึงท่ีนายมงคล  ค าดีตุ่น  บุญชวน สิงห์ลี  ถึงท่ี ประชาชนได้

นายมงคล  ค าดีตุ่น
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บัญชีสรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

     2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

ท่ี โครงการ ข้อมูลตามแผนฯ
การแก้ไข

เหตุผลของการแก้ไข



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

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส่วนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ รายการเดิม รายการท่ีแก้ไข

บัญชีสรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

     2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

ท่ี โครงการ ข้อมูลตามแผนฯ
การแก้ไข

เหตุผลของการแก้ไข

2 โครงการวางท่อเมนระบบประปา แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองช่าง โครงการวางท่อเมนระบบประปา PVC โครงการวางระบบท่อ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
 PVC ในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 6 (พ.ศ.2566 -2570) ในหมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 6 ประปา PVC ภายใน ปัญหาและสามารถตอบ

หน้า 135 ข้อท่ี 12 หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านสระ สนองความต้องการของ
ประชาชนได้

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองช่าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 (พ.ศ.2566 -2570) พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ เพ่ือการเกษตรบ้านสระ ปัญหาและสามารถตอบ
เร่ิมจากท่ี นางสมคิด  บัวสระ ถึงหน้า 137 ข้อท่ี 19 หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากท่ี นางสมคิด  หมู่ท่ี 7 เร่ิมจาก สนองความต้องการของ
ท่ีนายสมเกียรติ  สวัสดี บัวสระ ถึงท่ีนายสมเกียรติ  บ้านนางสมคิด  บัวสระ - ประชาชนได้
(ตามล าห้วยรวก) สวัสดี (ตามล าห้วยรวก) ท่ีนายถวัลย์   ดีหามแห
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส่วนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ รายการเดิม รายการท่ีแก้ไข

บัญชีสรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

     2.2 แผนงานไฟฟ้าและประปา

ท่ี โครงการ ข้อมูลตามแผนฯ
การแก้ไข

เหตุผลของการแก้ไข

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ แผนพัฒนาท้องถ่ิน กองช่าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 8(พ.ศ.2566 -2570) พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านสระ เพ่ือการเกษตร บ้านสระ ปัญหาและสามารถตอบ
จากนานายสมบัติ  นอกสระ หน้า 138 ข้อท่ี 23 หมู่ท่ี 8 จากนานายสมบัติ  หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากบ้าน สนองความต้องการของ
ถึงนานายศิลา  นอกสระ นอกสระถึงนานายศิลา  นายสมบัติ  นอกสระ -  ประชาชนได้

นอกสระ ท่ีนายสง่า  พรมแดน
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