
 
 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

เพิม่เตมิ เปล่ียนแปลง ฉบบัที ่9 
ของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์  จังหวัดชัยภมู ิ

 
 



 
สารบัญ 

          หน้า 
        
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ 02)        1-2 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ 02/1)        3 
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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  โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  - เพ่ือให้การสัญจรไป - มา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร - - - 240,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา กองช่าง

บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เร่ิมจากบ้าน สะดวก  หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตาม   สะดวกร้อยละ 80 สะดวก  
นายปัญญา   บัวสระ ถึง บ้านนายมานิตย์ แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
หมวดเมืองกลาง ปกครองส่วนท้องถ่ิน แบบเลขท่ี 

ทถ-7 -201 องค์การบริหารส่วน
โต าบลนนกอก อ าเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ

2 โครงการสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  -เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ - - - 50,000 - ประชาชนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ าเพียงพอ "
ระบบประปาบาดาลบ้านโนนสุขสันต์ มีน้ าใช้เพ่ืออุปโภค ส าหรับระบบประปาบาดาล ขนาด ท่ัวถึง ร้อยละ 80 ต่อการอุปโภค
หมู่ท่ี 9 จ านวน 1 ระบบ ไม่น้อยกว่า1,320 วัตต์

3 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ  - เพ่ือส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ใช้รถขุดของ อบต.โนนกอก  -  -  - 50,000 - นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตแบบ นักเรียนรู้จักการชีวิต "
พอเพียงโรงรียนบุปผาราม บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 พอเพียงให้แก่เด็กนักเรียน และ รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกอก พอเพียงร้อยละ 80 แบบปรัชญาเศรษฐกิจ

บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 ก าหนด พอเพียง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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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
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
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4 โครงการก่อสร้างหอถังประปาบาดาล  -เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00  -  -  - 158,000  - ประชาชนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
บ้านสระ หมู่ท่ี 6 มีน้ าใช้เพ่ืออุปโภค เมตร สูง 1.70 เมตร หนา 0.10 เมตร ท่ัวถึง ร้อยละ 80 ต่อการอุปโภค

พร้อมท าการขุดเจาะบ่อบาดาล
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 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 900 เมตร - - - 2,944,000 - ประชาชนใช้เส้นทาง การสัญจรไป - มา กองช่าง

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ชย.ถ.73-002 สะดวก หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ สะดวกร้อยละ 80  สะดวก
สายบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 - เทือกเขา มาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท
ภูแลนคา จาก กม.3+100 ถึง กม.4+000 เลขท่ี ถน. 201/56,203/56

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ
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ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา


