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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1  การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
   1.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเปล่ียนหลังคาอาคาร  - เพือ่ใหอ้าคารเรียนมีมาตรฐาน ท าการเปล่ียนหลังคาอาคาร - - - 150,000 - อาคารเรียนได้ เด็กนักเรียนมีความปลอดภยั กองการ

ไทยเข้มแข็ง ศพด. อบต.โนนกอก ทีดี่หลังคาไม่ร่ัวซึม เรียน ศพด.อบต.โนนกอก มาตรฐาน ร้อยละ 100  ศึกษาฯ
 

2 กิจกรรมพฒันาผู้เรียนด้านการ  -เพือ่เสริมสร้างประสบการณ์จาก จัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้และ - - 50,000 50,000 50,000 นักเรียนได้ประสบการณ์ นักเรียนได้รับประการณ์ใหม่ๆ "

เรียนรู้นอกหอ้งเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆนอกสถานที่ สร้างเสริมประสบการณ์จาก จากแหล่งเรียนรู้ร้อยละ เพิม่มากขึ้น
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 90

3 โครงการสร้างร้ัวรอบ ศพด.  - เพือ่ใหม้ีร้ัวรอบขอบชิดสร้าง รายละเอียดตามแบบ อบต. - - - 150,000 150,000 เด็กนักเรียนมีความ มีร้ัวรอบขอบชิดเด็กนักเรียน "

โนนกอก ความมัน่ใจและปลอดภยัใหแ้ก่เด็ก ก าหนด มิ๗ฉาชีพร้อยละ 90 มีความปลอดภยั
นักเรียน

 

4 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ  - เพือ่ใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน จัดท าโครงการส่งเด็กนักเรียน - - - 20,000 20,000 เกิดผลสัมฤทิแ์ก่ผู้เรียน เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน "

ปฐมวัย ศพด.ระดับอ าเภอ ทกุด้านและใหเ้กิดการพฒันาใน ร่วมแข่งขันทกัษะทางวิชาการ และมีพฒันาการเรียน กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน การสอนดีขึ้นร้อยละ 90 ดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการพฒันา

วัตถุประสงค์โครงการที่

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบบัที ่6
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 แผนงานศาสนา  วฒันธรรม  และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมและสืบสาน  - เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จัดงานโครงการวฒันธรรม - - 20,000 - - ประชาชนร่วมสืบสาน ประชาชนได้ร่วมสืบสานประ กองการ

ต านานสาวบ้านแต้ งานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีร้อยละ 90 เพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น ศึกษาฯ

2 โครงการสืบสานศิลปวฒัน  - เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน จัดงานโครงการวฒันธรรม - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร่วมสืบสาน ประชาชนได้ร่วมสืบสานประ "

ธรรมท้องถิ่น งานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีร้อยละ 90 เพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น

3 โครงการแขง่ขนักฬีาอนุบาล  - เพือ่ปลูกฝังใหเ้ด็กรู้จักการออก จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล - - - 20,000 20,000 เด็กรู้จักและสนใจการ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง "

ต าบลโนนกอก ก าลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ออกก าลังกายร้อยละ ตามวยั
80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 6

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดท่ี  4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.5 การรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จติอาสาต าบลโนนกอก - - 142,050 150,000 150,000 จติอาสาเขา้ร่วม จติอาสามีประสิทธิภาพ ส านักปลัด

จติอาสาภัยภิบัติประจ าองค์การ ความเขม้แขง็ให้กบั โครงการร้อยละ และเขม้แขง็มากขึน้

บริหารส่วนต าบลโนนกอก จติอาสา 100

2 โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร  - เพื่อจดัต้ัง อปพร.ชุดใหม่ อาสาสมัครต าบล  -  -  - 50,000  - มีอาสาสมัครเขา้ร่วม อาสาสมัครมีความรู้ความ "

ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตร โนนกอก ม.1-10 อบรมร้อยละ 80 สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้

จดัต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบล

โนนกอก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม  เปล่ียนแปลง ฉบบัที ่6

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปูาหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการงานศพปลอดสุรา  - เพือ่รณรงค์และส่งเสริม หมู่ที ่1-10  -  -  - 15,000 15,000 ส่งเสริมการงดด่ืม ประชาชนสามารถลดการด่ืม กอง
และบุหร่ี การงดด่ืมสุรา สุราได้ร้อยละ 80 สุราได้ สวัสดิการฯ

2 โครงการอบรมปูองกนัและแก้  - เพือ่เป็นการสร้างค่า กลุ่มเด็กและเยาวชน  -  -  - 20,000 20,000 ลดอตัราการท้อง เด็กในวัยเรียนรู้จกัรักและ "

ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม นิยมให้วัยรุ่นรู้จกัรักและ ในพืน้ท่ีต าบลโนนกอก ไม่พร้อมในวัย เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น
ในวัยเรียน เห็นคุณค่าของตัวเอง เรียนได้ร้อยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่6

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปูาหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่6

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบั  - เพือ่ให้ประชาชนได้รับรู้ ประชาชนหมู่ท่ี 1-10  -  -  - 20,000 20,000 ลดความรุนแรงได้ ประชาชนเขา้ใจกฏหมาย กอง
กฎหมาย พรบ.ต่างๆและ ถงึโทษทัณฑ์และความ ร้อยละ 90 คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย สวัสดิการฯ
รณรงค์ยติุความรุณแรงต่อเด็ก คุ้มครองทางกฏหมายตาม ความรุนแรงในครอบครัว

สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร บุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
ในครอบครัว ถกูกระท าด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว

4 โครงการจดัฝึกอบรม ศึกษา  - เพือ่พฒันาศักยภาพผู้สูง กลุ่มผู้สูงอาย ุหมู่1-10  -  -  - 40,000 40,000 กลุ่มผู้สูงอายมุี กลุ่มผู้สูงอายมีุความรู้ความ "

ดูงาน ส่งเสริมและพฒันา ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ศักยภาพเพิม่ขึ้น สามารถเพิม่ขึ้น
ศักยภาพผู้สูงอายุ ร้อยละ 80
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปูาหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่6

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการผู้สูงวัยใฝุธรรมะ  - เพือ่ให้ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  -  -  - 40,000 40,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ กอง
สร้างปัญญาและพัฒนาจิต ผู้พิการ มีความรู้ความ และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสมีสุขภาพ สวัสดิการฯ

เข้าใจการดูแลสุขภาพ ต าบลโนนกอก มีสุขภาพดีขึ้น ร่างกายดีขึ้น
อนามัยของตัวเองทัง้ทาง ร้อยละ 80

ด้านโภชนาการ ด้านร่าง
กายและจิตใจ

6 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  -เพือ่เป็นการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุต าบล  -  -  - 50,000 50,000 ช่วยในการฟืน้ฟู ช่วยในการฟืน้ฟู "

ฟืน้ฟูสมรรถภาพของผู้ โนนกอก สมรรถภาพผู้พิการ สมรรถภาพผู้พิการได้ดี
พิการได้อย่างเหมาะสม ได้ร้อยละ 80
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปูาหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่6

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

7 โครงการฝึกอบรมสนับสนุน  - เพือ่ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประชาชน หมู่ที ่1-10  -  -  - 60,000 60,000 ประชาชนมีรายได้ ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น กอง
และส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ใหป้ระชาชนต าบลโนนกอก เพิม่ร้อยละ 80 สวัสดิการฯ
ต าบลโนนกอก มีรายได้เพิม่
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขดุลอกล าห้วยวังลึกบ้านสระ  - เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้อปุโภค กว้าง 22 เมตร - - 499,000  - - ประชาชนมีน้ าใช้ มีน้ าเพื่อการอปุโภค  กองช่าง

หมู่ท่ี7 บริโภค  ยาว155 เมตร   ร้อยละ 70 บริโภคอยา่งเพียงพอ  

ลึกเฉล่ีย  2.00 ม.

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 2.00 เมตร ยาว - - - 11,600 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

ภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สะดวก 12 เมตร หนา 0.15เมตร สะดวกร้อยละ 80

เร่ิมจากถนนคอนกรีตเดิม-บ้านนาย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
วิสุทธิ์   สุขสนิท น้อยกว่า 24 ตารางเมตร

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4.00 เมตร ยาว - - - 499,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

ภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ที่ 2 สะดวก 243 เมตร หนา 0.15เมตร สะดวกร้อยละ 80

เร่ิมจากบ้านนายโชคปราณี  เสนาหม่ืน- หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
ที่นานางสุพัฒนา  ปีมะนาว น้อยกว่า972 ตารางเมตร
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รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการกอ่สร้างหอถงัประปาบาดาล  -เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขนาดฐานกว้าง 2.00 เมตร - - - 273,000 - ประชาชนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ าใช้อยา่ง กองช่าง
บ้านเปือย หมู่ที่ 4 อปุโภคอยา่งทั่วถงึ ยาว 3.60 เมตร สูง ร้อยละ80 ทั่วถงึ

6.00 เมตร ขนาดบรรจุ
น้ า 2,500 ลิตร
รายละเอยีดตามแบบ
อบต.โนนกอกก าหนด

5 โครงการกอ่สร้างผนังกนัน้ าเซาะที่  -เพื่อป้องกนัน้ ากดัเซาะตล่ิงพัง ขนาดยาวข้างละ 28 เมตร - - - 337,000 - ป้องกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง ป้องกนัน้ ากดัเซาะตล่ิง "

สาธารณะสระหลวงบ้านสระ หมู่ท่ี 6 สูง 3.00 เมตร รายละเอียด ได้ร้ยละ 90 พังได้
ตามแบบ อบต.โนนกอก
ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4.50 เมตร ยาว - - - 499,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 6 สะดวก 215 เมตร หนา 0.15เมตร สะดวกร้อยละ 80

เร่ิมจากถนนคอนกรีตเดิม-ที่นางสมศรี หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
ช านาญ กว่า 967.50 ตารางเมตร

7 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสง  -เพื่อประหยดัค่าไฟฟ้าให้กบั รายละเอยีดตามแบบ - - - 499,000 - เกษตรกรประหยดัค่า ลดค่าใช้จา่ยให้เกษตรกร "

อาทิตยใ์ห้แกก่ลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ 7 คน เกษตรกร อบต.โนนกอก ก าหนด ไฟฟ้าได้ร้อยละ 100 ได้
บ้านสระ หมู่ท่ี 7 จ านวน 10 กลุ่มๆละ 1 ชดุ

8 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกทับคอน  -เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4.00 เมตร ยาว - - - 360,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

กรีตเดิมบ้านสระ หมู่ที่ 7 จากบ้านนาย สะดวก 280 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกร้อยละ 80

ค าปอง  วิญญายงค์-บ้านนายเพิ่มสุข หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่
 อิ่มอารมย์ น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการกอ่สร้างบล๊อกคอนเวิร์สบ้านสระ  -เพื่อให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก กว้าง 2.10x2.10 เมตร - - - 231,000 - ป้องกนัการกดัเซาะ น้ าไม่ท่วมพืชผลทางการ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 บริเวณที่นานายพรมจนัทร์  บัวสระ ไม่กดัเซาะคันดิน ยาว 3.00 เมตร จ านวน ตล่ิงได้ร้อยละ 90 เกษตร

2 ช่องทาง รายละเอยีด
ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทก าหนด

10 โครงการกอ่สร้างบล๊อกคอนเวิร์สบ้านสระ  -เพื่อให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก กว้าง 2.10x2.10 เมตร - - - 231,000 - ป้องกนัการกดัเซาะ น้ าไม่ท่วมพืชผลทางการ "

หมู่ท่ี 8 บริเวณที่นานายชาติชาย  โยชัย ไม่กดัเซาะคันดิน ยาว 3.00 เมตร จ านวน ตล่ิงได้ร้อยละ 90 เกษตร
2 ช่องทาง รายละเอยีด
ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบทก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเขา้สู่พื้น  -เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 3.00 เมตร ยาว - - - 84,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก กองช่าง
ที่การเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 สะดวก 1,140 เมตร หนา 0.05 สะดวกร้อยละ 80

เร่ิมจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิมจากสะพานบ้าน เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
เมืองกลางไปบ้านนกเจา่ทางทิศตะวันตก ไม่น้อยกว่า 171 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ
รายละเอยีดตามแบบ
อบต.โนนกอกก าหนด

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 3.00 เมตร ยาว - - - 45,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก "

ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 10 สะดวก 30 เมตร หนา 0.15เมตร สะดวกร้อยละ 80

เร่ิมจากบ้านนายสมาน  เกงชัยภมิู -บ้าน หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
นายวัน  จติรว่อง กว่า 90 ตารางเมตร
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อให้การสัญจรไป-มา กว้าง 4.50 เมตร ยาว - - - 499,000 - ประชาชนใชเ้ส้นทาง การสัญจรไป-มาสะดวก กองช่าง
ภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที่ 10 สะดวก 215 เมตร หนา 0.15เมตร สะดวกร้อยละ 80

เร่ิมจากบ้านนายเม็ด  วังสระ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 967.50 ตารางเมตร
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าถนน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  -เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความ ยาว 228 เมตร รายละเอียด  -  -  - 125,400  - ประชาชนมีความ มีแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง

นกเจา่ หมู่ที่ 2 เร่ิมจากบ้านนายสัมฤทธิ ์ ดีหามแห ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามแบบประมาณการของ ปลอดภัยร้อยละ 80 มีความปลอดภัยต่อชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และทรัพย์สิน

เกษตรสมบูรณ์ ก าหนด

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  -เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความ ยาว 130 เมตร รายละเอียด  -  -  - 71,500  - ประชาชนมีความ มีแสงสว่างเพียงพอ "

นกเจ่า หมู่ที่ 2 เร่ิมจากบ้านนายอรวรรณ  กางสูงเนิน ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามแบบประมาณการของ ปลอดภัยร้อยละ 80 มีความปลอดภัยต่อชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และทรัพย์สิน

เกษตรสมบูรณ์ ก าหนด

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  -เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความ ยาว 70 เมตร รายละเอียด  -  -  - 38,500  - ประชาชนมีความ มีแสงสว่างเพียงพอ "

นกเจ่า หมู่ที่ 2 เร่ิมจากบ้านนายสวรรค์  เพ็ญศรี ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามแบบประมาณการของ ปลอดภัยร้อยละ 80 มีความปลอดภัยต่อชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และทรัพย์สิน

เกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าถนน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  -เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความ ยาว 70 เมตร รายละเอียด  -  -  - 38,500  - ประชาชนมีความ มีแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง

นกเจ่า หมู่ที่ 2 เร่ิมจากที่นางเสวียน  ดีหามแห ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามแบบประมาณการของ ปลอดภัยร้อยละ 80 มีความปลอดภัยต่อชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และทรัพย์สิน

เกษตรสมบูรณ์ ก าหนด

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  -เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความ ยาว 81 เมตร รายละเอียด  -  -  - 44,550  - ประชาชนมีความ มีแสงสว่างเพียงพอ "

นกเจ่า หมู่ที่ 2 เร่ิมจากที่นางเหมือน  หาเมืองกลาง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามแบบประมาณการของ ปลอดภัยร้อยละ 80 มีความปลอดภัยต่อชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และทรัพย์สิน

เกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าถนน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  -เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความ ยาว 59 เมตร รายละเอียด  -  -  - 32,450  - ประชาชนมีความ มีแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง

นกเจ่า หมู่ที่ 2 เร่ิมจากที่นายหนู  เกงชัยภูมิ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามแบบประมาณการของ ปลอดภัยร้อยละ 80 มีความปลอดภัยต่อชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และทรัพย์สิน

เกษตรสมบูรณ์ ก าหนด

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  -เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความ ยาว 52 เมตร รายละเอียด  -  -  - 28,600  - ประชาชนมีความ มีแสงสว่างเพียงพอ "

นกเจ่า หมู่ที่ 2 เร่ิมจากที่นางบัวผัน  บัวสระ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามแบบประมาณการของ ปลอดภัยร้อยละ 80 มีความปลอดภัยต่อชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และทรัพย์สิน

เกษตรสมบูรณ์ ก าหนด

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าส่องสว่างภายใน  -เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความ ยาว 76 เมตร รายละเอียด  -  -  - 79,800  - ประชาชนมีความ มีแสงสว่างเพียงพอ "

หมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากที่นางประเสริฐ  ชาติแจ้ง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามแบบประมาณการของ ปลอดภัยร้อยละ 80 มีความปลอดภัยต่อชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และทรัพย์สิน

เกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยทุธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.2 แผนงานไฟฟ้าถนน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าส่องสว่างภายใน  -เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความ ยาว 120 เมตร รายละเอียด  -  -  - 126,000  - ประชาชนมีความ มีแสงสว่างเพียงพอ กองช่าง

หมู่บ้านสระ หมู่ท่ี 7 เร่ิมจากที่นายจีม  ปีมะนาว ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตามแบบประมาณการของ ปลอดภัยร้อยละ 80 มีความปลอดภัยต่อชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และทรัพย์สิน

เกษตรสมบูรณ์ ก าหนด

17



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกจิ
   3.1 แผนงานการเกษตร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือันเนื่องมา  - เพื่อคุ้มครอง ดูแล บ ารุง พื้นท่ีต าบลโนนกอก  -  -  - 20,000 20,000 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยาธรรมชาติได้รับการ ส านักปลัด

จากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐา รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับความดูแลคุ้ม บ ารุงรักษาไว้
ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และส่ิงแวดล้อม ครองดีขึ้นร้อยละ80

สยามบรมราชกุมารี
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รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 6

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่   8  การบริการจดัการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ
4. ยทุธศาสตร์ การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี
   4.2 แผนงานบริหารงานคลัง

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี  - เพื่อสะดวกในการจัดเกบ็ ท าการส ารวจภาษทีี่ดิน – – – 300,000 – สะดวกในการจดัเกบ็ การจดัเกบ็ภาษีมีความสะดวก กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิ์น ภาษี และส่ิงปลูกสร้างพร้อม ภาษีร้อยละ 80

อบต.โนนกอก ติดต้ังโปรแกรม LTAX3000

ค านวณภาษี
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 6

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02/1

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
   2.1 แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้้าล้าห้วยหามแห  - เพื่อกักเก็บน้้าไว้ท้าการเกษตร สันฝายสูง 2.00 เมตร - - 886,000  - - ประชาชนมีน้้าใช้ มีน้้าเพียงพอต่อการเกษตร  อบจ.

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 และอุปโภค - บริโภค ผนังข้างสูง 3.50 เมตร   ร้อยละ 80 และอุปโภค - บริโภค ชัยภูมิ

กว้าง 20 เมตร  รายละเอียด

ตามแบบฝาย มข. 2527

2 โครงการขุดลอกล้าห้วยหามแห จากบ้านจมื่น  - เพื่อเพิ่มพื้นท่ีกักเก็บน้้าไว้ท้า ขนาดกว้างเฉล่ีย 20 เมตร ยาว - - - 2,028,000 2,028,000 ประชาชนมีน้้าใช้ มีน้้าเพียงพอต่อการเกษตร  กองช่าง

ต.บ้านเด่ือ - บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 การเกษตรและอุปโภค - บริโภค  3,000 เมตร ลึกล่ีย 1.50 เมตร ร้อยละ 80 และอุปโภค - บริโภค

ต.โนนกอก  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 46,147.50ลบ.ม.พร้อม

ขนส่งดินไปทิ้งและท้าการปรับ

เกล่ียเรียบพร้อมป้ายโครงการ

 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ

 อบต.กา้หนด
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รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือชุดทดสอบความข้นเหลว  -  - 18,000  -  - กองช่าง

ของคอนกรีต Slump Test 1 ชุด

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  -  -  - 46,000  - ส านักปลัด
แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 2 เคร่ือง

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  -  -  - 15,000  - ส านักปลัด
Mrltifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
จ านวน 2 เคร่ือง

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9  -  -  - 15,000  - ส านักปลัด
จ านวน 1 ชุด
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งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่6
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

                              บัญชีครุภัณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่6
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

                              บัญชีครุภัณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด

5 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  -  -  - 69,000  - กองคลัง
แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 3 เคร่ือง

6 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  -  -  - 22,500  - กองคลัง
Mrltifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 3 เคร่ือง

7 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติด  -  -  - 56,000  - กองคลัง
ผนังพร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง

8 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  -  -  - 23,000  - กองช่าง
แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง
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ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่6
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

                              บัญชีครุภัณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด

9 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Mrltifunction  -  -  - 7,500  - กองช่าง
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์

จ านวน 1 เคร่ือง

10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือล้อวดัระยะทาง จ านวน 1 ตัว  -  -  - 8,000  - กองช่าง

11 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน  -  -  - 6,000  - กองช่าง
เล่ือนบนกระจก ล่างบานเล่ือนทบึ

จ านวน 1 หลัง

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  -  -  - 6,300  - กองช่าง
 แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

ส าหรับกระดาษขนาด A3

จ านวน 1 เคร่ือง
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ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่6
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

                              บัญชีครุภัณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด

13 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน  -  -  - 6,500  - กองสาธารณสุข
จ านวน 1 ตัว

14 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  -  -  - 1,550  - กองสาธารณสุข
จ านวน 1 ตัว

15 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน  -  -  - 11,000  - กองสวัสดิการฯ
จ านวน 2 หลัง

16 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  -  -  - 23,000  - กองสวัสดิการฯ
แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง

17 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Mrltifunction  -  -  - 7,500  - กองสวัสดิการฯ
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์

จ านวน 1 เคร่ือง
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ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่6
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

                              บัญชีครุภัณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด

18 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์  -  -  - 4,500  - กองสวัสดิการฯ
จ านวน 1 ตัว

19 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้ (UPS)  -  -  - 3,000  - ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง

0 0 6,200 331,350  -
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รวม


