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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 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้้าแบบถาวร  - เพื่อเก็บกักน้้าไวใ้ช้ท้าการ กวา้ง 6 เมตร ยาว 11 เมตร - - 274,000 274,000 - เกษตรกรมีน้้าใช้ท้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ กองช่าง

ล้าห้วยอีเลิศ บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 เกษตร สูง 1.60 เมตร การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น  

2 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นแบบถาวร  - เพื่อเก็บกักน้้าไวใ้ช้ท้าการ กวา้ง 15 เมตร สันฝายสูง - - 723,000 723,000 - เกษตรกรมีน้้าใช้ท้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

ล้าห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่ 10 เกษตร 2.00 เมตร ผนังข้างสูง การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

3.50 เมตร

3 โครงการขุดลอกล้าห้วยหามแห  - เพื่อเก็บกักน้้าไวใ้ช้ท้าการ กวา้งเฉล่ีย 12 เมตร - - 956,000 956,000 - เกษตรกรมีน้้าใช้ท้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 เกษตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉล่ีย การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

1.50 เมตร หรือมีปริมาตร

ดินขุดม่น้อยกวา่ 17,400 

ลูกบาศก์เมตร
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รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 4

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

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
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4 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวร์ิส  - เพื่อเก็บกักน้้าไวใ้ช้ท้าการ กวา้ง 2.10x2.10เมตร - - 204,000 - - เกษตรกรมีน้้าใช้ท้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ กองช่าง

บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 บริเวณที่นา เกษตร ยาว 3.00 เมตร การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

นางเพง็  โลมะบุตร จ้านวน 2 ช่องทาง
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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

1 โครงการซอ่มแซมถนนลาดยางผิวป ูAsphaltic  - เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ที่ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู  -  - 2,227,000  -  - ร้อยละ 80 ของ  - ถนนมปีระสิทธิภาพ กองช่าง

Concrete สายทางบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนกอก และต าบล  Asphaltic Concrete ประชาชนในพืน้ที่ต าบล เพิ่มขึ้น

ต าบลโนนกอก - ต าบลหนองข่า หนองข่า อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ กม.0+000 - กม.1+000 โนนกอกและต าบล  - การคมนาคมขส่งทาง

 อ าเภอเกษตรสมบรูณ์  จังหวัดชัยภมูิ จังหวัดชัยภมู ิได้ใช้ถนนในการผิวจราจรขนาดกว้าง หนองข่า  อ าเภอเกษตร การเกษตรของประชาชน

สญัจรไป - มาได้สะดวก 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 สมบรูณ์ จังหวัดชัยภมูิ มคีวามสะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว และปลอดภยั เมตร หนา 0.04 เมตร รวมไปถึงผู้ที่สัญจร และปลอดภยัเพ่ิมขึน้

 - เพื่อใหเ้กษตรในพื้นที่ต าบล หรือมีพืท้ี่ไมน้่อยกวา่ พื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้  - ประชาชนมคุีณภาพใน

โนนกอก และต าบลหนองข่า 6,000.00 ตารางเมตร ถนนเพื่อขนส่งทาง การด ารงชีวิตประจ าวันที่ดี

อ าเภอเกษตรสมบรูณ์ การเกษตรและสัญจร

จงัหวดัชยัภมิู ได้ใช้ถนนในการ ไป - มา

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ออกสูท้่องตลาด ได้รวดเร็ว

ปลอดภยั
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ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา


