


ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทบั คสล.  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากบ้านนายสมศกัดิ ์แก้วเมือง  - 249,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

สายบ้าน  สมศกัดิ ์แก้วเมืองกลาง กลาง  หมูท่ี ่1 ผิวจราจรกว้าง 5 ร้อยละ 100

บ้านเมืองกลาง หมู่1ต.โนนกอก ม. ระยะทาง 0.090 ม.หรือมี

อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมิู พืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่ 450

ตร.ม.

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาสบ้านนายเริงชยั  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากบ้านนายเริงชยั  - 50,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

โคตรโนนกอก บ้านนกเจา่ หมู ่2  โคตรโนนกอก ผิวจราจรกว้าง ร้อยละ 100

2.50 ม. ระยะทาง 0.032 กม.

หนา 0.15 ม.

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้า  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 169,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

บ้านนกเจา่ หมู ่2 0.060 กม. หนา 0.15 ม.  - ร้อยละ 100
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รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการปรับปรุงทอ่ระบายน า้ บ้านนกเจา่  - เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัใน เร่ิมจากทีน่า นายพิชิต ถาวรหม่ืน  - 169,000  -  - ประชาชนมีทอ่ระบาย น า้ไม่ทว่มขงั กองชา่ง

หมู ่2 พืน้ทีก่ารเกษตร โดยท าการเทคอนกรีตเสริมเหลก็ น า้ใช้ ร้อยละ 100

 ทบัหลงัทอ่ระบายน า้เดิม กว้าง 

3 ม. ยาว 9 ม. หนา 0.15 ม.หรือ

มีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่

27  ตร.ม. 

5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนาย  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง  - 74,000      -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

จนัลา  วงษ์สระ  บ้านเปือย หมู ่4 0.050 กม. หนา 0.15 ม. ร้อยละ 100

6 โครงการขยายไหลท่าง คสล. สายบ้านนาย ผิวจราจรกว้าง 0.80 ม. ระยะทาง   - 238,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

สวุรรณ โคตรโนนกอก บ้านเปือย หมู ่4 0.380 กม. หนา 0.15 ม. ร้อยละ 100
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทบัถนน คสล.  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากทีน่ายแดง เรืองนอก - ที่  - 421,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

บ้านเปือย หมู ่4 นายม้วน บวัสระ กว้าง 5 ม. ร้อยละ 100

 ยาว 242 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี

พืน้ทีแ่อสฟัลท์ไมน้่อยกวา่ 1,210 ตร.ม.

8 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายหลงั ร.ร.  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง  - 199,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

บ้านโนนเห็ดไคล หมู ่5 ต.โนนกอก อ.เกษตร 0.070 กม. หนา 0.15 ม. ร้อยละ 100

สมบรูณ์ จ.ชยัภมิู

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะ  - 39,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

จ ารัส ชาติผโหน บ้านสระ หมู ่6 ทาง 0.023 กม. หนา 0.15 ม. ร้อยละ 100

10 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากทีน่า นส.ฉลอม อินตาหามแห  - 26,900  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

บ้านสระ หมู ่6 ท าการลงหินคลกุกว้าง 2.50 ม. ร้อยละ 100

ยาว 405 ม.หนาเฉลีย่ 0.05 ม.

3



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

11 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากไร่อ้อยนางแหล ่หินชยัภมิู  - 117,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

บ้านสระ หมู ่6 จากไร่อ้อยนางแหล่  - ทีน่านายจรัญ เกงชยัภมิู ลงหิน ร้อยละ 100

คลกุขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม.

หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือมีปริมาตร

หินคลกุไม่น้อยกวา่ 220 ลบ.ม. 

พร้อมเกลีย่ปรับแตง่ให้เรียบ

12 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากทีน่านายประยรู บวัสระ  - 42,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

บ้านสระ หมู ่6 จากทีน่านายประยรู บวัสระ  - ทีน่ายยศ  สรชยั ท าการถมดินไม่ ร้อยละ 100

น้อยกวา่ 220 ลบ.ม. และลงหิน

คลกุกว้าง 3 ม. ยาว  400 ม.

หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือมีปริมาตร

หินคลกุไม่น้อยกวา่ 60 ลบ.ม.

พร้อมเกลีย่ปรับแตง่ให้เรียบ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

13 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากสระหลวง หมู ่6 - ทีน่าย  - 22,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

บ้านสระ หมู ่6 เร่ิมจากสระหลวง ส ารวน บวัสระ โดยลงหนิคลกุ กว้าง ร้อยละ 100

2.50 ม. ยาว 335 ม. หนาเฉลีย่ 0.05 ม.

หรือมีปริมาตรหนิคลกุไมน้่อยกวา่

41.88 ลบ.ม. พร้อมเกลีย่ปรับแตง่

14 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากทีน่ายจนัดา วงษ์วริาช โดยถม  - 37,700  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

บ้านสระ หมู ่6 เร่ิมจากทีน่ายจนัดา วงษ์วริาช ดนิไมน้่อยกวา่ 300 ลบ.ม. และลงหนิ ร้อยละ 100

คลกุ กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลีย่

0.05 ม. หรือมีปริมตราหินคลกุ

ไม่น้อยกวา่  45 ลบ.ม. พร้อมเกลีย่

ปรับแตง่
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

15 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทบัคอน  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากบ้านนายพรมดี มารอด  - 435,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

กรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมูท่ี ่7 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. ร้อยละ 100

หนา 0.05 ม. หรือมีพืน้ทีแ่อสฟัลท์

ไม่น้อยกวา่ 1,250 ตร.ม. 

16 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  -เพ่ือให้ประชาชนใช้ในการ ทีน่านายสมภาษ ลีลาเมือง -  - 55,800  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

บ้านสระ หมูท่ี ่7 จดักิจกรรมตา่งๆได้สะดวก วดัป่าสระแก้ว ลงหินคลกุขนาด ร้อยละ 100

กว้าง 3 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลีย่

0.05 ม. หรือมีปริมาตรหินคลกุ ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

ไม่น้อยกวา่ 105 ลบ.ม.  พร้อม ร้อยละ 100

เกลีย่ปรับแตง่

17 โครงการขยายไหลท่าง คสล. สายบ้านนาง  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก กว้าง 1 ม. ระยะทาง 0.19 กม.  - 141,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

รินดา  พนัธ์ยาง  บ้านสระ หมู ่8 หนา 0.15 ม. ร้อยละ 100
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

18 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก ลงหินคลกุกว้าง 3 ม. ยาว 395 ม.  - 31,500  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

บ้านสระ หมู ่8 เร่ิมจากสระหลวง หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือมีปริมาตร ร้อยละ 100

หินคลกุไม่น้อยกวา่ 59.25 ลบ.ม.

พร้อมเกลีย่ปรับแตง่

19 โครงการขยายไหลท่างถนนคอนกรีตเสริม  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เริมจากบ้านนายสมเกียรติ  - 55,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

เหล็กภายในหมูบ้่าน บ้านโนนสขุสนัต์ หมู ่9 แก้วเมืองกลาง กว้าง 1 ม. ร้อยละ 100

ยาวรวม 20 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกวา่

20 ตร.ม. พร้อมวางทอ่ขนาด

Ø0.40 ม.จ ำนวน 9 ท่อนและ

ทอ่ขนาด Ø 1 ม. จ านวน 4 ทอ่น

พร้อมยาแนวประสานทอ่
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

20 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากทีน่ายพล  ครองไขน่ า้ 21,000 ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

บ้านโนนสขุสนัต์ หมูท่ี ่9 ถมดินไม่น้อยกวา่ 100 ลบ.ม. ร้อยละ 100

และลงหินคลกุขนาดกว้าง 4 ม.

ยาว 150 ม. หนาเฉลีย่ 0.05 ม.

หรือมีปริมาตรหินคลกุไม่น้อยกวา่

87.50 ลบ.ม. พร้อมเกลีย่ปรับแตง่ "

วา่งทอ่ขนาดØ 0.40 ม.จ านวน 1 ทอ่น

21 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากทีน่ายรวน แก้วเมืองกลาง  - 54,800  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

บ้านโนนสขุสนัต์  หมูท่ี ่9 ถมดินไม่น้อยกวา่ 100 ลบ.ม. และ ร้อยละ 100

ลงหินคลกุกว้าง 3 ม. ยาว 630 ม.

หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือมีปริมาตร

หินคลกุไม่น้อยกวา่ 64.50 ลบ.ม.

พร้อมเกลีย่ปรับแตง่
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

22 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากทีน่ายถนอม อตัโน  - 96,600  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

บ้านสระ หมูท่ี ่10 ถมดินไม่น้อยกวา่ 250 ลบ.ม. และ ร้อยละ 100

ลงหินคลกุกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม.

หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือมีปริมาตร

หินคลกุไม่น้อยกวา่ 160 ลบ.ม.

พร้อมเกลีย่ปรับแตง่

23 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากทีน่ายอทุยั  มานาเสียว -  - 22,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

บ้านสระ หมูท่ี ่10 ทีน่ายอทุยั มานาเสียว ทีน่านายอบุล  โคตรโนนกอก  ร้อยละ 100

ถมดินไม่น้อยกวา่ 50 ลบ.ม. และ

ลงหนิคลกุกว้าง 2.50 ม. ยาว 300 ม.

หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือมีปริมาตร

หินคลกุไม่น้อยกวา่ 37.50 ลบ.ม.

พร้อมเกลีย่ปรับแตง่
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

24 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทบัถนน  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากบ้านนางร าพวน สาริพนัธ์  - 162,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ หมูท่ี ่10 ถึงบ้านนายสงา่ โยชยั กว้าง ร้อยละ 100

4 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.05 ม.

หรือมีพืน้ทีแ่อสฟัลท์ไม่น้อยกวา่

460  ตร.ม.

25 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากทีน่างบวัแพง ยศรุ่งเรือง  - 55,700  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

บ้านสระ หมูท่ี ่10 เร่ิมจากที ่นางบวัแพง ถมดินไม่น้อยกวา่ 200 ลบ.ม. และ ร้อยละ 100

ยศรุ่งเรือง ลงหนิคลกุกว้าง 2.50 ม. ยาว 700 ม.

หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือมีปริมาตร

หินคลกุไม่น้อยกวา่ 87.50 ลบ.ม.

พร้อมเกลีย่ปรับแตง่
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

26 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก เร่ิมจากทีน่ายสมพงษ์ อตัโน (โป่งโก)  - 61,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก กองชา่ง

บ้านสระ หมูท่ี ่6,7,8,10 เร่ิมจากที ่ ถมดินไม่น้อยกวา่ 200 ลบ.ม. และ ร้อยละ 100

นายสมพงษ์  สลีา ลงหนิคลกุกว้าง 3.00 ม. ยาว 650 ม.

หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือมีปริมาตร

หินคลกุไม่น้อยกวา่ 97.50 ลบ.ม.

พร้อมเกลีย่ปรับแตง่

27 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือเก็บกักน า้ไว้ใช้ท าการเกษตร เร่ิมจากทีน่ายสมดี บวัสระ  - 78,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

และงานซอ่มแซมฝายชะลอน า้ บ้านสระ   - เพ่ือการสญัจรไปมาสะดวก ถมดินไม่น้อยกวา่ 250 ลบ.ม. และ ร้อยละ 100 ประชาชนมีน า้ท าการ

หมูท่ี ่6,7,8,10 เร่ิมจากทีน่ายสมด ีบวัสระ ลงหนิคลกุกว้าง 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. เกษตรอยา่งเพียงพอ

หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือมีปริมาตร

หินคลกุไม่น้อยกวา่ 125 ลบ.ม.

พร้อมเกลีย่ปรับแตง่
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

28 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร เร่ิมจากทีน่างจินดา อินตาหามแห  - 179,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคม กองชา่ง

บ้านสระ  หมูท่ี ่6,7,8,10  - เพ่ือการสญัจรไปมาสะดวก (โป่งโก) ถมดินไม่น้อยกวา่ 200 ลบ.ม. ร้อยละ 100 ขนสง่ผลผลิตทางการ

เร่ิมจากทีน่างจินดา  อินตาหามแห (โป่งโก) ลงหนิคลกุกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. เกษตรสะดวก

หนาเฉลีย่ 0.05 ม. หรือมีปริมาตร

หินคลกุไม่น้อยกวา่ 320 ลบ.ม.
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา





























ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลงัโรงเรียน - เพ่ือให้การสญัจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 ม.  - 273,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก "

บ้านโสกเชือก นกเจา่พฒันา บ้านโสกเชือก  ระยะทาง 0.154 กม. ร้อยละ 100

หมูท่ี ่3 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบรูณ์ หนา 0.15 ม.

จ.ชยัภมิู

2 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสูพื่น้ทีก่ารเกษตร  - เพ่ือให้การขนสง่สนิค้าสะดวก จดุที ่1 ทีน่านายประยรู  พนัธ์ยาง  - 42,000  -  - ประชาชนได้ใช้ถนน การคมนาคมสะดวก

สายล าห้วยทุม่ บ้านเปือย หมู ่4 มากขึน้ ถมดนิไมน้่อยกวา่ 100 ลบ.ม. ร้อยละ 100

และลงหนิคลกุไมน้่อยกวา่ 30 ลบ.ม.

จดุที ่2 ทีน่านางทองใส ทาภกัดี

ถมดนิไมน้่อยกวา่ 200 ลบ.ม.

และวางท่อขนาด Ø 0.40 ม.

จ านวน 4 ทอ่นพร้อมยาแนวประ

จดุที ่3 ทีน่านายทองแดง เรืองนอก

โดยท าการถมดินไม่น้อยกวา่ 100 

ลบ.ม. 

1

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (เปล่ียนแปลงแผน  ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต  การจดัการสินค้าและบริการสร้างมลูคา่เพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 01

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน

2.ยทุธศาสตร์  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

   2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (เปล่ียนแปลงแผน  ครัง้ที่ 6)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนกอก

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

จดุที ่4 ทีน่านายอนนัต์ นาส้มกบ

โดยท าการถมดนิไมน้่อยกวา่ 150 

ลบ.ม. 






