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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิม - - 400,000 - - ร้อยละ 80 ของ ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองช่าง

ทางการเกษตร (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สัญจรไป - มาได้สะดวก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชย.ถ.73-021 ประชาชนในพื้นที่ต าบล การคมนาคมขส่งทางการ  

ทับคอนกรีตเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9-บ้าน โนนกอกได้ใช้ถนนเพื่อ เกษตรมีความสะดวก

 ชย.ถ.73-021สายบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9- ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว เมืองกลาง หมู่ที1่ ต.โนนกอก ขนส่งทางการเกษตรและ รวดเร็วและปลอดภัยเพิ่มขึ้น

บ้านเมืองกลาง หมู่ที1่) ปลอดภัย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว สัญจรไป - มาสะดวก

380 เมตร ตามแบบมาตรฐาน

ส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201

1

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เสริมแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิม - - 430,000 - - ร้อยละ 80 ของ ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองช่าง

ทางการเกษตร(โครงการเสริมแอสฟัลท์ติก สัญจรไป - มาได้สะดวก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-025 ประชาชนในพื้นที่ต าบล การคมนาคมขส่งทางการ

ทับคอนกรีตเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  สายถนนภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่7 โนนกอกได้ใช้ถนนเพื่อ เกษตรมีความสะดวก

ชย.ถ.73-025สายถนนภายในหมู่บ้านสระ ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว  ต.โนนกอก  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ขนส่งทางการเกษตรและ รวดเร็วและปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หมู่ที7่) ปลอดภัย ยาว 415 เมตร ตามแบบมาตรฐาน สัญจรไป - มาสะดวก

ส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201

2



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิม - - 470,000 - - ร้อยละ 80 ของ ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองช่าง

ทางการเกษตร(โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สัญจรไป - มาได้สะดวก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชย.ถ.73-023 ประชาชนในพื้นที่ต าบล การคมนาคมขส่งทางการ

 ทับคอนกรีตเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  สายบ้านสระ หมู่ที่ 6 -บ้านสระ โนนกอกได้ใช้ถนนเพื่อ เกษตรมีความสะดวก

ชย.ถ.73-023สายบ้านสระ หมู่ที่ 6 -บ้านสระ ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว  หมู่ที่ 10 ต.โนนกอก ขนาดกว้าง ขนส่งทางการเกษตรและ รวดเร็วและปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 หมู่ที่ 10) ปลอดภัย 5.00 เมตร ยาว 375 เมตร ตามแบบ สัญจรไป - มาสะดวก

มาตรฐานส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201

 

3



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิม - - 490,000 - - ร้อยละ 80 ของ ถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองช่าง

ทางการเกษตร(โครงการเสริมผิวแอส สัญจรไป - มาได้สะดวก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-020 ประชาชนในพื้นที่ต าบล การคมนาคมขส่งทางการ

ฟัลท์ติกทับคอนกรีตเดิมรหัสทางหลวง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  สายถนนภายในหมู่บ้าน โนนกอกได้ใช้ถนนเพื่อ เกษตรมีความสะดวก

ท้องถิ่น ชย.ถ.73-020 สายถนนภายใน ออกสู่ท้องตลาด ได้รวดเร็ว โนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 ต.โนนกอก ขนส่งทางการเกษตรและ รวดเร็วและปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หมู่บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5) ปลอดภัย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว สัญจรไป - มาสะดวก

375 เมตร ตามแบบมาตรฐาน

ส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201

4



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.50 เมตร ยาว 212 เมตร - - 499,000 - - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 เร่ิมจาก สะดวก สะดวก ร้อยละ 80

ถนนคอนกรีตเดิม 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5 เมตร ยาว 192เมตร - - 497,000 - - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

ภายในหมู่บ้านเปือย หมู่ที่ 4 เร่ิมจาก สะดวก สะดวก ร้อยละ 80

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม

5



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5 เมตร ยาว 192เมตร - - 497,000 - - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 สะดวก สะดวก ร้อยละ 80

เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม

8 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4 เมตร ยาว 3,350 เมตร - - 499,000 - - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

พื้นที่การเกษตรบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 สะดวก หนา 0.07 เมตร หรือมีปริมาตร สะดวก ร้อยละ 80

หินคลุกไม่น้อยกว่า 938 ลบ.ม.

9 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับถนน  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.50 เมตร ยาว 368 เมตร - - 499,000 - - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมภายในหมู่บ้านสระ สะดวก หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร สะดวก ร้อยละ 80

หมู่ที7่ เร่ิมจากบ้านนางล าดวน  โลมะบุตร
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา กว้าง 4.50 เมตร ยาว 212 เมตร - - 499,000 - - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 8 เร่ิมจากทาง สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวก ร้อยละ 80

หลวงหมายเลข 4021 - พื้นที่การเกษตร

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,680 เมตร - - 499,000 - - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

พื้นที่การเกษตรบ้านสระ หมู่ที่ 10 สะดวก หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร หรือมี สะดวก ร้อยละ 80

รหัสสายทาง ชย.ถ.73-006ท่ากกจั่น - ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

เลียบภูแลนคา(จากที่นานายวุฒิศักด์ิ 938 ลบ.ม.

นอกสระ

7



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้กับ  -เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ - - 500,000 - - ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับ สามารถน าพลังงานแสง กองช่าง

น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านได้ร้อยละ 100 อาทิตย์มาใช้ทดแทนไฟฟ้าได้

13 โครงการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ให้กับกลุ่ม  -เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ - - 500,000 - - ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับ สามารถน าพลังงานแสง "

เกษตรกรที่มีบ่อบาดาล เกษตรกรได้ร้อยละ 100 อาทิตย์มาใช้ทดแทนไฟฟ้าได้

14 โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์สล าห้วยอีเลิศ  -เพื่อระบายน้ าได้สะดวก ขนาดกว้าง 1.80 X 1.80 เมตร - - 161,000 - - ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิงได้ ระบายน้ าได้สะดวก "

บ้านเมืองกลาง หมู่ที1่ ติดที่นายเหลา ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิงพัง ยาว 3.00 เมตร จ านวน 1 ช่องทาง ร้อละ 80

ศรีเมืองกลาง ต าบลโนนกอก องค์การบริหารส่วนต าบล

โนนกอก  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐาน ท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล.

ชนิดช่องเดียวแบบ RIGID FRAME
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 โครงการวางระบบท่อประปาหมู่บ้านโสกเชือก  -เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ า โดยท าการวางท่อ PVC - - 157,000 - - ประชาชนได้ใช้น้ า ประชาชนได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 3 อย่างทั่วถึง ขนาด Ø 2นิ้ว ยาว1,852 เมตร ร้อยละ 80

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร - - - 79,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

ภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวก ร้อยละ 80

จากบ้านนายสุทิน  เสนาหมื่น - บ้านนาย

พานิช  พันธ์ยาง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร - - - 21,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

ภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวก ร้อยละ 80

เร่ิมจากถนนคอนกรีตเดิม - บ้านนายอ่วง
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร - - - 47,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1เร่ิมจาก สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวก ร้อยละ 80

ถนนคอนกรีตเดิม - บ้านนายสมชาย

แก้วเมืองกลาง

19 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่  -เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร  -  -  - 200,000  - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

พื้นที่การเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1  สะดวก สะดวก ร้อยละ 80

จากนานายประภาส  ผามะนาว - ที่นา

นายนิคม  ประสมเพชร
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา จุดที1่ จากนานายเหลา  - - - 750,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

พื้นที่การเกษตรบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สะดวก ศรีเมืองกลาง - นานายสวาสด์ิ สะดวก ร้อยละ 80

จ านวน 3 จุด แก้วเมืองกลาง กว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

จุดที2่ จากนานายเล่ือน  เกาะม่วง

 - นานายฝ่ัน  หมวดมืองกลาง

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร

จุดที3่ จากห้วยอีเลิศ - นานาย

หนูตัน  แก้วเมืองกลาง กว้าง

3 เมตร ยาว 1,000 เมตร
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป - มา กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร - - - 600,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

ภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1เร่ิมจาก สะดวก สะดวก ร้อยละ 80

ถนนสายเกษตร - หนองบัวแดง - นานาย

ขยัน  ศรีเมืองกลาง

22 โครงการลงหินคลุกถนนสาธารณประโยชน์  -เพื่อให้การสัญจรไป-มา ช่วงที่1กว้าง 2 เมตร  -  -  - 70,000  - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

ณาปณสถานบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สะดวก ยาว 200 เมตรช่วงที่2กว้าง สะดวก ร้อยละ 80

จ านวน 2 ช่วง 5 เมตร  ยาว 200 เมตร

23 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 10 เมตร  -  -  - 11,500  - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

ภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 จาก  สะดวก สะดวก ร้อยละ 80

บ้านนายชนะ  พันธ์ยาง
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร  -  -  - 180,000  - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้าน  สะดวก สะดวก ร้อยละ 80

เมืองกลาง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายจอม

กอบการดี - บ้านนายเส็ง  ศรีเมืองกลาง

25 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  - เพื่อให้เกษตรมีน้ าท าการ ขุดเจาะบ่อบาดาลจ านวน 8 บ่อ - - - 280,000 - เกษตรกรได้ใช้น้ าท าการ เกษตรกรมีน้ าเพียงพอในการ "

บ้านนกเจ่า หมู่ที2่ เกษตร เกษตรร้อยละ 80 ท าการเกษตร

26 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตทับถนนเดิม  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55 เมตร - - - 132,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

บ้านนกเจ่า หมู่ที2่ จากบ้านนางเหมือน  สะดวก สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

หาเมืองกลาง  - ส่ีแยกบ้านนางหนูเพื่อน  

บัวสระ
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

27 โครงการติดต้ังอุปกรณ์สนามเด็กเล่นที่  - เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ติดต้ังชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น - - - 150,000 - เด็กในชุมชนมีพัฒนาการ เด็กในชุมชนมีพัฒนาการดีขึ้น กองช่าง

วัดพการามบ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 ให้กับเด็กในชุมชน ดีขึ้น ร้อยละ 80

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว - - - 441,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป -มาสะดวก "

เหล็กภายในหมู่บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 สัญจรไป - มาได้สะดวก 245 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

จากถนน คสล.เดิม - บ้านนายบุญส่ง

โคตรโนนกอก

29 โครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริม  - เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้ท า สูง 0.40 เมตร กว้าง 4.00 เมตร - - - 250,000 - เกษตรกรมีน้ าท าการ เกษตรกรมีน้ าเพียงพอ "

เหล็ก บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 (ฝายตาด) การเกษตร ยาว 20 เมตร เกษตรร้อยละ 80 ต่อการท าเกษตร
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว - - - 300,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป -มาสะดวก กองช่าง

เหล็กภายในหมู่บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 สัญจรไป - มาได้สะดวก 250 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

เร่มจากที่นายบุญเที่ยง  จันทราศรี - ที่

นายทวีป  แก้วเมืองกลาง

31 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกทับถนน  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร - - - 810,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

คอนกรีต บ้านเปือหมู่ที่ 4 เร่ิมจาก สะดวก หนา 0.05 เมตร สะดวกร้อยละ 80

หน้าวัด - ที่นายท ามา  อินตาหามแห

32 โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์  - เพื่อให้มีสถานที่ใช้กิจกรรม กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนได้ใช้สถานที่ใน ประชาชนมีสถานที่นการจัด "

บ้านเปือย หมู่ที่ 4 และงานประเพณีต่างๆ สูง 5 เมตร การจัดกิจกรรม กิจกรรมและงานประเพณี

ร้อยละ 90
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

33 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านเปือย หมู่ที่ 4  - เพื่อเก็บกักน้ าไว้เพื่อ กว้าง 15 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร - - - - 500,000 เกษตรกรมีน้ าใช้ท าการ มีน้ าเพียงพอต่อการท าเกษตร กองช่าง

ฝายล าห้วยกุดขี้นาค ท าการเกษตร สูง 2 เมตร เกษตร ร้อยละ 80

34 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร - - - - 200,000 ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

การเกษตรบ้านเปือย หมู่ที่ 4 สะดวก สะดวกร้อยละ 80

35 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร - - - - 135,000 ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

การเกษตรบ้านเปือย หมู่ที่ 4 สายล าห้วยทุ่ม สะดวก สะดวกร้อยละ 80

จากที่นานายประยูร ภิญโญยาง
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

36 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 2.5 เมตร ยาว 600 เมตร - - - - 75,000 ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก กองช่าง

การเกษตรบ้านเปือย หมู่ที่ 4 จากถนนลาดยาง สะดวก สะดวกร้อยละ 80

 - ฝายน้ าล้นนานายระเบียบ  กบรัตน์

37 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 2.5 เมตร ยาว 900 เมตร - - - - 112,500 ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

การเกษตรบ้านเปือย หมู่ที่ 4 จากฝายน้ าล้น สะดวก สะดวกร้อยละ 80

ห้วยนา - นานางระพีพร  แก้วเมืองกลาง

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร - - - 900,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 จากถนน คสล.เดิม- สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

บ้านนายทองทับ   พรมมาศ
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร - - - 576,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก กองช่าง

บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 จากที่นายประสิทธิ์ สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

งามเขียว - สามแยกบ้านนางไพริน  พลภักดี

40 โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร - - - 240,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

ทางเข้าฌาปณสถานบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

41 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร - - - 100,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

การเกษตรบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 จากบ้าน สะดวก สะดวกร้อยละ 80

นายบ้านนายศิริโชค   งามศักด์ิ    - บ้าน 

นายเทือะ   ตรวจมรรคา
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร - - - 480,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก กองช่าง

โนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 จากบ้านนางเทวัญ บัสระ สะดวก สะดวกร้อยละ 80

 - บ้านนางไพริน พลภักดี

43 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนเห็ดไคล  -เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้  พร้อมหอถังสูงพร้อมวางท่อ 100 เมตร - - - 600,000 - ประชาชนได้ใช้น้ า ประชาชนมีน้ าใช้อย่างทั่วถึง "

หมู่ที่ 5 อย่างทั่วถึง ร้อยละ 80

44 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร - - - 200,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

การเกษตรบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 จากที่นา สะดวก สะดวกร้อยละ 80

บายประสิทธิ์  งามเขียว - เหล่าเครือซูด
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

45 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.  -เพื่อระบายน้ าได้สะดวก กว้าง 2.10x2.10 เมตร - - - 250,000 - ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิงได้ ระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง

บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 ที่นา ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิงพัง ร้อละ 80

นายทองทับ  พรมมาศ

46 โครงการถมดินที่สาธารณสระหลวงห้วยยาง  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร - - - 150,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

บ้านสระ หมู่ที่ 6 สะดวก ลึก 3 เมตร สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

47 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าบริเวณสระหลวง  - เพื่อให้น้ าไหลสะดวก กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร - - - 250,000 - ประชากรใช้น้ าสะดวก น้ าไหลสะดวก "

ล าห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่ 6 ร้อยละ 80
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

48 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร - - - 600,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก กองช่าง

บ้านสระ หมู่ที่ 6 สระหลวง ต่างๆ หนา 0.10 เมตร สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

49 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สบ้านสระ  -เพื่อระบายน้ าได้สะดวก กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร - - - 714,000 - ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิงได้ ระบายน้ าได้สะดวก "

หมู่ที6่ บริเวณสระหลวงล าห้วยยาง ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิงพัง ร้อละ 80

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา จุดที1่เร่ิมจากบ้านนายทับทิม คงคลัง - - - 144,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

บ้านสระ หมู่ที่ 7 จ านวน 2 จุด สะดวก  - บ้านนางสุพัง ฦาชา  สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 30 เมตร  

จุดที2่ เร่ิมจากบ้านนายสมจิตต์

  นามโพธิ์ - บ้านนายบุญเลิศ

สีหนาท กว้าง 3 เมตร

 ยาว 50 เมตร
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร - - - 375,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก กองช่าง

บ้านสระ หมู่ที่ 8 สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

52 โครงการขยายไหล่ทางบ้านสระ หมู่ที่ 8  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร - - - 300,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

ถนนสายที่เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 6 สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

53 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์สบ้านสระ  -เพื่อระบายน้ าได้สะดวก จุดที1่ ล าห้วยยางที่นานายอภิชาติ  โยชัย - - - 450,000 - ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิงได้ ระบายน้ าได้สะดวก "

หมู่ที่ 8 จ านวน 2 จุด ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิงพัง จ านวน 1 ช่องทาง กว้าง 2 เมตร ร้อละ 80

ยาว 3 เมตร สูง 2 เมตร

จุดที2่ ล าห้วยยางน้อยที่นา

นายพรมจันทร์   บัวสระ  

จ านวน 2 ช่องทาง กว้าง 4 เมตร

 ยาว 3 เมตร  สูง 2 เมตร
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

54 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร - - 250,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก กองช่าง

เสริมดินลูกรังพร้อมลงหินคลุกบ้านโนนสุขสันต์ สะดวก สะดวกร้อยละ 80

หมู่ที่ 9 จากนานายอ าคา  ลอยเมืองกลาง - 

นานายณรงค์  หาเมืองกลาง

55 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับถนนคอน  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร - - - 202,500 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

กรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 สะดวก  หนา 0.05 เมตร สะดวกร้อยละ 80

จากบ้านนางทวีพร  ขวกเขียว - บ้านนาง

ปรียา  บุราณ 

56 โครงการปรับพื้นที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านเมือง  -เพื่อปรับพื้นที่รกล้างให้มี จ านวน 60 ไร่ - - - 100,000 - ภูมิทัศน์สวยงามร้อยละ ภูมิทัศน์สวยงามขึ้น "

กลางเก่า บ้านโนนสุขสันต์ หมู๋ที่ 9 ภูมิทัศน์สวยงาม 80
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

57 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเข้า  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร - - - 162,500 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก กองช่าง

สู่พื้นที่การเกษตรบ้านสระ หมู่ที่ 10 จาก สะดวก สะดวกร้อยละ 80

ที่นานายบุญเพ็ง  นอกสระ - ที่นานายอนุสิทธิ์

โพธิ์ไฮ 

58 โครงการขุดลอกคลองล าห้วยยางบ้านสระ  -เพื่อกักเก็บน้ าไว้เพื่อท าการ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร - - - 490,000 - เกษตรกรมีน้ าใช้ท าการ มีน้ าเพียงพอต่อการเกษตร "

หมู่ที่ 10 จากนานายจรัญ  เกงชัยภูมิ  - อ่าง เกษตร ลึก  1.50 เมตร เกษตร ร้อยละ 80

เก็บน้ าโสกเดือนห้า

59 โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ าโสกเดือนห้า  -เพื่อกักเก็บน้ าไว้เพื่อท าการ กว้าง 10 เมตร ยาว20 เมตร - - - 150,000 - เกษตรกรมีน้ าใช้ท าการ มีน้ าเพียงพอต่อการเกษตร "

บ้านสระ หมู่ที่ 10 เกษตร เกษตร ร้อยละ 80
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

60 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าโสกเดือนห้า  -เพื่อกักเก็บน้ าไว้เพื่อท าการ กว้าง 60 เมตร ยาว 200 เมตร - - - 848,000 - เกษตรกรมีน้ าใช้ท าการ มีน้ าเพียงพอต่อการเกษตร กองช่าง

บ้านสระ หมู่ที่ 10 เกษตร ลึก 1.50 เมตร เกษตร ร้อยละ 80

61 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 700 เมตร - - - 840,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

บ้านสระ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายจรัญ  สุรนัน สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

 - บ้านนางนวลจันทร์   น้ าสระ

62 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถภายในที่  - เพื่อใช้จอดรถส าหรับผู้มา กว้าง 13.50 เมตร ยาว 11 เมตร - - - 450,000 - ประชาชนได้ใช้สถานที่ มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อ "

ท าการ อบต.โนนกอก ใช้บริการของประชาชน สูง 2.40 เมตร ในการจอดรถร้อยละ 80 ผู้มาใช้บริการที่ท าการ อบต.

63 โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมล าห้วยยาง  -เพื่อใช้จัดกิจกรรมจัดอบรม กว้าง 5 เมตร ยาว 66 เมตร - - - 490,000 - ประชาชนใช้สถานที่ในการ มีสถานที่เพียงพอในการจัด "

ภายในที่ท าการ อบต.โนนกอก ต่างๆให้กับประชาชนต าบล สูง 2.40 เมตร จัดกิจกรรมร้อยละ 80 กิจกรรมต่างๆ

โนนกอก
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

64 โครงการปรับปรุงร้ัวที่ท าการ อบต.โนนกอก  -เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร - - - 150,000 - ประชาชนเกิดความพึง ภาพลักษณ์ด้านสถานที่ กองช่าง

โดยท าการทาสีร้ัวใหม่ อบต. สูง 1.50 เมตร พอใจในสถานที่ร้อยละ 80 สวยงาม น่ามอง

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร - - - 70,680 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 จากถนน คสล.เดิม - สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

บ้านนางพัน  คุณธรรม

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร - - - 70,680 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สายบ้านนายดาวไหล สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

พันธ์ชาลี - ที่นายสุระ  แก้วเมืองกลาง
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

67 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท าสวนหย่อม  -เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายใน ศพด. รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด - - - 50,000 - เด็กและผู้ปกครองเกิด ภูมิทัศน์สวยงามน่ามอง กองช่าง

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก โนนกอก สวยงามน่ามอง ความพึงพอใจร้อยละ 80

68 โครงการก่อสร้างร้ัวด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -เพื่อความปลอดภัยและ ยาว 115 เมตร สูง 1.80 เมตร - - - 200,000 - ป้องกันเด็กออกนอกบริเวณมีความปลอดภัยและป้องกัน "

อบต.โนนกอก ป้องกันเด็กออกนอกบริเวณ โรงเรียนได้ร้อยละ 90 เด็กออกนอกบริเวณ

โรงเรียน

69 โครงการเปล่ียนหลังคาอาคารไทยเข้มแข็ง  - เพื่อความมั่นคงและ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด - - - 150,000 - มีความคงทนถาวร มีความมั่งคงแข็งแรงเพิ่ม "

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก ปลอดภัย ร้อยละ 90 มาขึ้น
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  1 การพฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธภิาพและยัง่ยนื ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.2 แผนงานไฟฟา้และถนน

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่าบ้าน  - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ยาว 1,000 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

เมืองกลาง หมู่ที่ 1จากนานางสงสัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สะดวกปลอดภัยร้อยละ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นะวะชัย - นานายค่าพนั  ทูลแก้ว 80

2 โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างภายใน  - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ติคต้ังโคมไฟส่องสว่างจา่นวน 24 จุด - - - 150,000 - ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีความปลอดภัย "

หมู่บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 จา่นวน 24 จุด ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สะดวกปลอดภัยร้อยละ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

80

3 โครงการขยายไฟฟา้เข้าสู่พื้นที่การ  - เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟา้ใช้ ยาว 550 เมตร - - - 275,000 - เกษตรกรมีไฟฟา้ใช้ท่า เกษตรกรมีไฟฟา้เพยีงพอ "

เกษตรบ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 ท่าการเกษตร การเกษตรร้อยละ 80 ในการท่าการเกษตร

จากถนนที่ขยายเดิม - ที่นายไชยพศ

พนัธย์าง
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รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส่าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต่าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  1 การพฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธภิาพและยัง่ยนื ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.2 แผนงานไฟฟา้และถนน

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส่าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต่าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การ  - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ระยะทางยาว 1,300 เมตร - - - 650,000 - ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

เกษตรบ้านเปือย หมู่ที่ 4 (เส้นทางดอน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สะดวกปลอดภัยร้อยละ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

บักตู้)จากนานายโฮม  บัวสระ - นานาง 80

สายรุ้ง  แสนสระ

5 โครงการเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ระยะทาง 1,000 เมตร - - - 550,000 - ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีความปลอดภัย "

โนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 เร่ิมจากป้อมยามทาง ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สะดวกปลอดภัยร้อยละ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เข้าหมู่บ้าน - ที่นานายจันลี  โสส้มกบ 80

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน  - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน จา่นวน 1 จุด - - - 275,000 - ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีความปลอดภัย "

บ้านสระ หมู่ที่ 7 เร่ิมจากบ้าน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สะดวกปลอดภัยร้อยละ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นางประเสริฐ  ชาติแจ้ง - บ้านนางขันทอง 80

โคตรโนนกอก
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  1 การพฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธภิาพและยัง่ยนื ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.2 แผนงานไฟฟา้และถนน

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส่าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต่าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การ  - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ระยะทางยาว 700 เมตร - - - 350,000 - ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

เกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 จาก ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สะดวกปลอดภัยร้อยละ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

โรงเรียนบ้านเมืองกลาง - นานายแหล่ 80

หาเมืองกลาง

8 โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างภายใน  - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน ระยะทางยาว 200 เมตร - - - 110,000 - ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีความปลอดภัย "

หมู่บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 เร่ิมจากบ้าน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สะดวกปลอดภัยร้อยละ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นายสุขสันต์ - บ้านนางถาวร  ฉวีหินต้ัง 80

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเข้าสู่พื้นที่  - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน จุดที1่จากนานายพิทักพงษ์  ขวัญกลาง - - - 650,000 - ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีความปลอดภัย "

การเกษตรบ้านสระ หมู่ที่ 10 จา่นวน 2 จุด ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  - ศาลบัวลา ทองมา ยาว 500 เมตร สะดวกปลอดภัยร้อยละ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จุดที2่ จากหอประปาโสกเดือนห้า - จุด 80

สกัดไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

ยาว 800 เมตร
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและการบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธภิาพและยัง่ยนื ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3 การพฒันาขีดความสามารถด้านการเกษตร

3.ยทุธศาสตร์  การพฒันาเศรษฐกิจ

   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้  -เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้แก่  -  -  - 20,000 20,000 เกษตรกรมีต้นไม้เพิ่ม มีต้นไม้ปลูกทดแทนเพิ่ม ส านักปลัด

เกษตรกร หมู่ที่ 1-10 ทดแทนในเขตพื้นที่ต าบล เกษตรในพื้นที่ต าบลโนนกอก มากขึ้นร้อยละ 80 มากขึ้นในพื้นที่ต าบลโนนกอก

  โนนกอก
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รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและการบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธภิาพและยัง่ยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพฒันาศักยภาพสตรีต าบล  - เพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี จัดอบรมกลุ่มสตรีในพื้นที่ต าบลโนนกอก - - 1,000,000 - - สตรีมคีวามรู้ความ สตรีมคีวามรู้ความสามารถ สวัสดิการ

โนนกอก สามรารถเพพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 90
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

   3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและการบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธภิาพและยัง่ยืน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการพฒันาทกัษะฝีมอื  - เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างราย จัดอบรมกลุ่มอาชีพ - - 1,000,000 - - ประชาชนมอีาชีพสร้าง ประชาชนมชีีวิตความเปน็อยู่ สาธารณสุข

ทางด้านการเย็บผ้าในชุมชน ได้ในชุมชน รายได้ ร้อยละ 80 ดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

   3.3 แผนงานสาธารณสุข

3.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพฒันาเส้นทางขนส่งผลผลิต  - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม  - 8,350,000  -  - ร้อยละ 80 ของ ถนนมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองช่าง

ทางการเกษตร(โครงการกอ่สร้างถนน สัญจรไป - มาได้สะดวก เหล็กรหสั ทางหลวงทอ้งถิ่น ประชาชนในพื้นที่ต าบล การคมนาคมขส่งทางการ

คอนกรีตเสริมเหล็กรหสัทางหลวง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  ชย.ถ.73-011สายบา้น โนนกอกได้ใช้ถนนเพื่อ เกษตรมคีวามสะดวก

ทอ้งถิ่น ชย.ถ.73-011สายบา้น ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว โนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 -พื้นที่การ ขนส่งทางการเกษตรและ รวดเร็วและปลอดภยัเพิ่มขึ้น

โนนสุขสันต์หมู่ที่ 9 -พื้นที่การเกษตร ปลอดภยั เกษตร ต.โนนกอก ขนาดกว้าง สัญจรไป - มาสะดวก

ต.โนนกอก)  5.00 เมตร ยาว 2,830 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ตามแบบ

 มาตรฐานทางหลวงชนบท

เลขที่ ถน201/56 ถน 203/56
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการพฒันาเส้นทางขนส่งผลผลิต  - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 7,950,000  -  - ร้อยละ 80 ของ ถนนมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองช่าง

ทางการเกษตร (โครงการกอ่สร้างถนน สัญจรไป - มาได้สะดวก รหสัทางหลวงทอ้งถิ่นชย.ถ.73-015 ประชาชนในพื้นที่ต าบล การคมนาคมขส่งทางการ

คอนกรีตเสริมเหล็กรหสัทางหลวง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายบา้นโนนเหด็ไคล หมู่ที่ 5-ทา่ โนนกอกได้ใช้ถนนเพื่อ เกษตรมคีวามสะดวก

ทอ้งถิ่นชย.ถ.73-015สายบา้น ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ช้างคล้อง ต.โนนกอก ขนาดกว้าง ขนส่งทางการเกษตรและ รวดเร็วและปลอดภยัเพิ่มขึ้น

โนนเหด็ไคลหมู่ที่ 5-ทา่ช้างคล้อง) ปลอดภยั  5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร สัญจรไป - มาสะดวก

หนา 0.15 เมตร ตามแบบ หนา

 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 

ถน-201/56, ถน 203/56
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการพฒันาเส้นทางขนส่งผลผลิต  - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ เสริมผิวแอสฟลัทติ์กทบัคอนกรีตเดิม  -  - 1,320,000  -  - ร้อยละ 80 ของ ถนนมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองช่าง

ทางการเกษตร(โครงการเสริมผิว สัญจรไป - มาได้สะดวก รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น ชย.ถ.73-001 ประชาชนในพื้นที่ต าบล การคมนาคมขส่งทางการ

 แอสฟลัทติ์กทบัคอนกรีตเดิมรหสั ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายบา้นสระ - บา้นเปอืย ต.โนนกอก โนนกอกได้ใช้ถนนเพื่อ เกษตรมคีวามสะดวก

ทางหลวงทอ้งถิ่น ชย.ถ.73-001สาย ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 ขนส่งทางการเกษตรและ รวดเร็วและปลอดภยัเพิ่มขึ้น

บา้นสระ - บา้นเปอืย ต.โนนกอก) ปลอดภยั  เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบ สัญจรไป - มาสะดวก

มาตรฐานส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นแบบเลขที่ ทถ-7-201
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการพฒันาเส้นทางขนส่งผลผลิต  - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 4,030,000  -  - ร้อยละ 80 ของ ถนนมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองช่าง

ทางการเกษตร (โครงการกอ่สร้างถนน สัญจรไป - มาได้สะดวก รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น 73-012 ประชาชนในพื้นที่ต าบล การคมนาคมขส่งทางการ

คอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายบา้นนกเจ่า - ถ้ าพระภกูระแต โนนกอกได้ใช้ถนนเพื่อ เกษตรมคีวามสะดวก

ทอ้งถิ่น 73-012 สายบา้นนกเจ่า - ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว ต.โนนกอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ขนส่งทางการเกษตรและ รวดเร็วและปลอดภยัเพิ่มขึ้น
ถ้ าพระภกูระแต ต.โนนกอก) ปลอดภยั ยาว 2,830 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญจรไป - มาสะดวก

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ชนบท เลขที่ ถน-201/56ถน-203/

56, ถน-204/56
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการพฒันาเส้นทางขนส่งผลผลิต  - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสั  -  - 3,360,000  -  - ร้อยละ 80 ของ ถนนมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองช่าง

ทางการเกษตร (โครงการกอ่สร้างถนน สัญจรไป - มาได้สะดวก ทางหลวงทอ้งถิ่น ชย.ถ.73-026 ประชาชนในพื้นที่ต าบล การคมนาคมขส่งทางการ

 คอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายเชื่อมระหว่างบา้นโนนเหด็ไคล โนนกอกได้ใช้ถนนเพื่อ เกษตรมคีวามสะดวก

ทอ้งถิ่น ชย.ถ.73-026สายเชื่อม ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว หมู่ที่ 5 ต.โนนกอก - บา้นหามแห ขนส่งทางการเกษตรและ รวดเร็วและปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ระหว่างบา้นโนนเหด็ไคลหมู่ที่ 5 ปลอดภยั หมู่ที่ 8 ต.บา้นบวั ขนาดกว้าง สัญจรไป - มาสะดวก

 ต.โนนกอก - บา้นหามแห หมู่ที่ 8  3.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร

ต.บา้นบวั หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 

ถน-201/56 ถน-203/56
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการพฒันาเส้นทางขนส่งผลผลิต  - เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก สาย  -  - 7,450,000  -  - ร้อยละ 80 ของ ถนนมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองช่าง

ทางการเกษตร(โครงการกอ่สร้างถนน สัญจรไป - มาได้สะดวก บา้นสระ หมู่ที่ 10  สายหว้ยหมี ประชาชนในพื้นที่ต าบล การคมนาคมขส่งทางการ

คอนกรีตเสริเหล็ก สายบา้นสระ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,830 โนนกอกได้ใช้ถนนเพื่อ เกษตรมคีวามสะดวก

หมู่ที่ 10  สายหว้ยหมี) ออกสู่ทอ้งตลาด ได้รวดเร็ว เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ ขนส่งทางการเกษตรและ รวดเร็วและปลอดภยัเพิ่มขึ้น

ปลอดภยั มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ สัญจรไป - มาสะดวก

ถน-201/56
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการพฒันาแหล่งน้ าชุมชนเพื่อเพิ่ม  - เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ า กอ่สร้างฝายเกบ็น้ าล าหว้ยยาง - - 992,000 - - ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมนี้ าเพยีงพอต่อ กองช่าง

ประสิทธิภาพการเกษตร อปุโภค-บริโภค ท าการเกษตร และใช้ บา้นสระ หมู่ที่ 10 สันฝายสูง ประชากรในพื้นที่ การเกษตรและ

(โครงการกอ่สร้างฝายเกบ็น้ าล าหว้ยยาง อปุโภค-บริโภค 2.00 เมตร ผนงัข้างสูง3.50 เมตร ได้ใช้น้ าท าการเกษตร อปุโภค-บริโภค

บา้นสระ หมู่ที่ 10)  กว้าง 20 เมตรรายละเอยีดตามแบบ และอปุโภค-บริโภค

ฝาย มข.2527

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหก้ารสัญจรไป - มา กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร - - 11,780,000 - - ประชาชนได้ใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

บา้นสระ หมู่ที่ 7สายล าหว้ยฮวก สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหก้ารสัญจรไป - มา กว้าง 5 เมตร ยาว 3,200เมตร - - 9,424,000 - - ประชาชนได้ใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

บา้นเมอืงกลาง หมู่ที่ 1 สะดวก หนา 0.16 เมตร สะดวกร้อยละ 80

40



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหก้ารสัญจรไป - มา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร - - 3,534,000 - - ประชาชนได้ใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

บา้นสระ หมู่ที่ 10 สายล าหว้ยยาง สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหก้ารสัญจรไป - มา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร - - 2,356,000 - - ประชาชนได้ใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

บา้นนกเจ่า หมู่ที่ 2 จากฝายน้ าล้น - สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

บา้นสระ

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหก้ารสัญจรไป - มา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร - - 5,890,000 - - ประชาชนได้ใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

บา้นเปอืย หมู่ที่ 4 (ล าหว้ยทุ่ม) สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

13 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหก้ารสัญจรไป - มา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร - - 2,356,000 - - ประชาชนได้ใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก "

บา้นโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 - บา้นนกเจ่า สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

หมู่ที่ 2
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหก้ารสัญจรไป - มา กว้าง 3 เมตร ยาว 1,800 เมตร - - 3,180,600 - - ประชาชนได้ใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มาสะดวก กองช่าง

บา้นสระ หมู่ที่ 7 - บา้นนกเจ่า หมู่ที่ 2 สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหก้ารสัญจรไป-มา ยาว 600 เมตร กว้าง 5 เมตร - - - 1,800,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

บา้นนกเจ่า หมู่ที่ 2 เร่ิมจากฌาปณสถาน สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภยั

บา้นนกเจ่า - บา้นนายสงค์  สังฤทธิ์

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหก้ารสัญจรไป-มา ระยะทาง 830 เมตร กว้าง 3 เมตร - - - 1,494,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

บา้นนกเจ่า หมู่ที่ 2 จากฝายหว้ยหามแห - สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภยั

ทางเชื่อมบา้นสระ-โนนสุขสันต์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหก้ารสัญจรไป-มา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร - - - 5,100,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก กองช่าง

บา้นเปอืย หมู่ที่ 4 เร่ิมจากถนน สะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวกร้อยละ 80

 คอนกรีตเดิม - ทา่กกจั่น 

18 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหก้ารสัญจรไป-มา จุดที1่ จากที่นานายเมด็  วังสระ - - - - 3,837,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก

บา้นสระ หมู่ที่ 10 จ านวน 3 จุด สะดวก ที่นายชาลี  หนิชัยภมู ิ สะดวกร้อยละ 80

กว้าง 4.50 เมตร ยาว 950 เมตร

จุดที2่ จากที่นายพทิกัษพ์งษ ์ 

ขวัญกลาง - ศาลาบวัลา ทองมา 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

จุดที3่ จากบา้นนายสมาน  

เกงชัยภมู ิ- บา้นนายวัน  จิตว่อง

 กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม  -เพื่อใช้เปน็สถานที่จัด กว้าง 100 เมตร ยาว 150 เมตร - - - 6,750,000 - ประชาชนได้ใช้สถานที่ใน ประชาชนมสีถานที่นการจัด "

ปรับปรุงภมูทิศันบ์า้นสระ หมู่ที่ 10 กจิกรรมของชุมชน หนา 0.10 เมตร การจัดกจิกรรม กจิกรรมและงานประเพณี

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเกา่ ร้อยละ 90
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  4 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธภิาพ

4.ยทุธศาสตร์  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงตามสายพร้อม  - ประชาชนได้รับข่าวสาร จัดซ้ือเคร่ืองเสียงหอกระจายข่าว - - - 100,000 - ประชาชนได้รับข่าวสาร ประชาชนได้รับข่าวสารอย่าง กองช่าง

ติดต้ังบ้านสระ หมู่ที่ 8 อย่างทั่วถึง พร้อมติดต้ัง ร้อยละ 100 ทั่วถึง  

  

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงตามสายพร้อม  - ประชาชนได้รับข่าวสาร จัดซ้ือเคร่ืองเสียงหอกระจายข่าว  -  -  - 100,000  - ประชาชนได้รับข่าวสาร ประชาชนได้รับข่าวสารอย่าง "

ติดต้ังบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 อย่างทั่วถึง พร้อมติดต้ัง ร้อยละ 100 ทั่วถึง
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รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 5

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  -  - 32,400  -  - ส านักปลัด

พร้อมติดต้ังจ านวน 1 เคร่ือง

ขนาด 24,000 บีทียู

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ  -  -  - 12,000  - "

ล้อจักรยาน จ านวน 1 เคร่ือง

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าสพายบา่  -  -  - 9,500  - "

แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง

0 0 32,400 21,500  -
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รวม

                              บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่5

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและทีผ่่านมา


