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ของ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 333 เมตร - - - 499,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา กองช่าง

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 สายล าห้วยยาง สะดวก  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต   สะดวกร้อยละ 80 สะดวก  

(ฝ่ังทิศตะวันออก) ไม่น้อยกว่า 999 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบถนน คสล.อบต.

 โนนกอก เลขท่ี 3/2564 ก าหนด

2 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม - - - 499,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา "

เสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากบ้าน สะดวก 960 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี   สะดวกร้อยละ 80  สะดวก
นายจรัญ สุรนันท์ ถึงท่ีนายสุชาติ สาริพันธ์ พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 960

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
อบต.โนนกอกก าหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 8

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 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 8

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 196 เมตร - - - 499,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 สายห้วยหมี เร่ิมจาก สะดวก  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต   สะดวกร้อยละ 80  สะดวก
ถนนคอนกรีตเดิม ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบถนน คสล.อบต.

 โนนกอก เลขท่ี 7/2564 ก าหนด

4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับ  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร - - - 260,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา "

ถนนคอนกรีตเดิมบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี9 สะดวก หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร รายละเอียด   สะดวกร้อยละ 80  สะดวก
เร่ิมจากบ้านนายประจวบ  ใสดี 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 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5 เมตร ยาว 383 เมตร - - - 1,140,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา กองช่าง

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรเช่ือมระหว่างอ่างเก็บน้้า สะดวก หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต สะดวกร้อยละ 80  สะดวก
โสกเดือนห้า - ห้วยหวายบ้านสระ หมู่ท่ี 10 ไม่น้อยกว่า 1,915 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวง
 ชนบทเลขท่ี ถน.201/56,203/56

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 8

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  -  -  - 9,900  - ส านักปลัด

ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน

0 0 0 9,900  -

4

รวม

                              บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมแผนความต้องการครุภัณฑ์ ฉบับท่ี 8

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณและท่ีผ่านมา


