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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวร์ิส  - เพื่อเก็บกักน้้าไวใ้ช้ท้าการ กวา้ง 2.10 x 2.10 ม. - - 344,000 - - เกษตรกรมีน้้าใช้ท้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ กองช่าง

บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 บริเวณท่ีนายรด เกษตร  ยาว 6.00 ม. การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น  

กล้าเมืองกลาง จ้านวน 2 ช่องทาง

2 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวร์ิส  - เพื่อเก็บกักน้้าไวใ้ช้ท้าการ กวา้ง 2.10 x 2.10 ม. - - 229,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 บริเวณท่ี เกษตร ยาว 4.00 ม. การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น  

นายรุ้ง   บุราณ จ้านวน 2 ช่องทาง

3 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล  - เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพื่อ ท้าการขุดเจาะบ่อบาดาล - - 156,000 - - ประชาชนมีน้้าใช้ ประชาชนมีน้้าเพื่อใชใ้น "

บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 บริเวณท่ีนา อุปโภค - บริโภค พร้อมยา้ยที่ต้ังหอถังใหม่ ร้อยละ 80 การอโุภค-บริโภคเพียงพอ

นายชวน  สิงห์ลี

1

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์  - เพื่อให้มีลานอเนกประสงค์ ท้าการถมดินได้ไม่น้อย - - 125,000 - - ประชาชนได้ใชพ้ื้นที่ ประชาชนมีพื้นที่ในการ กองช่าง
บ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 บริเวณข้าง เพื่อใช้ท้ากิจกรรมต่างๆ กวา่ 108 ลบ.ม.และ ในการท้ากจิกรรม ท้ากิจกรรมต่างๆ
ฌาปณสถานบ้านนกเจ่า หมู่ท่ี 2 ท้าการเทคอนกรีตเสริม ร้อยละ 80

เหล็กให้มีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 360 ตร.ม.หนา

เฉล่ีย 0.10 ม.

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนกเจ่า  - เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าเพื่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล - - 175,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

หมู่ท่ี 2 ให้กับกลุ่มเกษตรกร ท้าการเกษตร จ้านวน 5 บ่อ การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

จ้านวน 5 กลุ่มๆละ 1 บ่อ
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กวา้ง 2.50 ม. ยาว180 ม. - - 206,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก กองช่าง

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจากบ้าน หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

นางค้ามูล คอนกรีตไม่น้อยกวา่

450 ตร.ม.

7 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก จุดท่ี1 ท้าการถมดินขนาดกว้าง - - 28,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก "

เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี3 2.50 ม. ยาว170 ม. สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

เร่ิมจากฌาปณสถานบ้านโสกเชือก หมู่ท่ี3 สูงเฉล่ีย 0.30ม.

จุดท่ี2 กว้าง 2.00 ม.ยาว130 ม.

สูงเฉล่ีย 0.30 ม.หรือมีปริมาตร

ดินถมรวมกันท้ัง 2จุดไม่น้อยกว่า

205.50 ลบ.ม.ท้าการลงหินคลุก

หนา เฉล่ีย0.05ม.หรือให้ได้ปริมาตร

หินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3.00 ม. ยาว 120 ม. - - 194,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก กองช่าง

บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 เร่ิมจาก หนา 0.15 ม หรือมีพื้นที่คอน สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

ฌาปณสถานบ้านโสกเชือก กรีตไม่น้อยกวา่ 360 ตร.ม.

9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ท้าการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 88,500 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก "

บ้านเปือย หมู่ท่ี 4เร่ิมจากบ้าน ทับพื้นผิวถนนคอนกรีตเดิม สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

นางวริียา  พวงทอง กวา้ง 3.00 ม. ยาว 65 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอน

กรีตไม่น้อยกวา่195 ตร.ม.
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ท้าการถมดินคันทางเดิมได้ไม่ - - 29,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก กองช่าง

บ้านเปือย หมู่ท่ี 4เร่ิมจากบ้าน น้อยกวา่ 30 ลบ.ม.พร้อมเกล่ีย สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

นายสุวรรณ  โคตรโนนกอก ปรับแต่งและท้าการเทคอน

กรีตเสริมเห็ก กวา้ง 3.00 ม

ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่

60 ตร.ม.

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3.00 ม. ยาว 50 ม. - - 68,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก "

บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 เร่ิมจากถนนคอนกรีต หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอน สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

เดิม - บ้านนายสมัย กรีตไม่น้อยกวา่ 150 ตร.ม.
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเข้า  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ท้าการถมดินไม่น้อยกวา่ - - 147,900 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก กองช่าง

สู่พื้นท่ีการเกษตรบ้านเปือย หมู่ท่ี 4 1,080 ลบ.ม. กวา้ง 4.00 ม. สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

เร่ิมจากท่ีนายสมัย   โคตรโนนกอก ยาว 900 ม.หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

หรือให้ได้ปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกวา่ 180 ลบ.ม.

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเปือย  - เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าเพื่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล - - 175,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

หมู่ท่ี 4 ให้กับเกษตร จ้านวน 5 กลุ่ม ท้าการเกษตร จ้านวน 5 บ่อ การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

กลุ่มละ 1 บ่อ

6



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก จุดที1่ กวา้ง 3 .00 ม. - - 303,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก กองช่าง

บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 เร่ิมจากบ้าน ยาว 155 ม. หนา 0.15 ม. สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

นายยทุธยา  วชัิยระหัด จดุท่ี2 กวา้ง 2.50 ม.ยาว 83 ม.

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่

คอนกรีตทั้ง 2 จุดไม่น้อยกวา่

672.50 ตร.ม.พร้อมวางท่อ

ระบายน้้าจ้านวน 3 ท่อน

15 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนเห็ดไคล  - เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าเพื่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล - - 175,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

หมู่ท่ี 5 ให้กับเกษตร จ้านวน 5 กลุ่ม ท้าการเกษตร จ้านวน 5 บ่อ การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

กลุ่มละ 1 บ่อ
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3.00 ม. ยาว 25 ม. - - 35,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก กองช่าง

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 เร่ิมจากบ้าน หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

นายสุพรรณ  เกตมาลา คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 75 ตร.ม.

17 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ท้าการลงหินคลุกกวา้ง 3.00 ม. - - 14,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก "

เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 6 ยาว175 ม.หนาเฉล่ีย 0.05 ม. สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

เร่ิมจากท่ีนายพสิิทธิ ์ บุญเลิศ หรือให้ได้ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกวา่ 26.25 ลบ.ม.

18 โครงการปรับปรุงรางส่งน้้าล้าห้วยยางน้อย  - เพื่อเก็บกักและระบายน้้า ขนาดช่องระบายน้้ากวา้ง - - 60,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

บ้านสระ หมู่ท่ี 6 บริเวณท่ี ได้สะดวก 2.00 x 2.00 ม. ยาว 3.00 ม. การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

นางประหยดั  บุญเลิศ จ้านวน 2 ช่องทาง
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลบ้านสระ หมู่ท่ี 6  - เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าเพื่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล - - 350,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ กองช่าง

 ให้กับเกษตร จ้านวน 10 กลุ่ม ท้าการเกษตร จ้านวน 10 บ่อ การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

กลุ่มละ 1 บ่อ

20 โครงการติดต้ังราวการ์ดเรลบ้านสระ หมู่ท่ี 7  - เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จุดที1่ ยาว 40 ม. - - 87,000 - - ลดอุบัติเหตุบนถนน อุบัติเหตุบนถนนลดลง "

จ้านวน 2 จุด บนท้องถนน จุดที2่ ยาว 10 ม. ได้ร้อยละ 90

21 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ท้าการลงหินคลุกกวา้ง 4.00 ม. - - 29,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก "

เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ยาว 270 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

สายล้าห้วยฮวก เร่ิมจากนานายปี  บัวสระ หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กวา่ 54 ลบ.ม.
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

22 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ท้าการลงหินคลุกกวา้ง 2.50 ม. - - 17,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก กองช่าง

เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรบ้านสระ หมู่ท่ี 7เร่ิม ยาว 250 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

จากถนน คสล. - ท่ีนางดอกไม้ จิตการุณ หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กวา่ 31.25 ลบ.ม.

23 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวร์ิสบ้านสระ  - เพื่อเก็บกักน้้าไวใ้ช้ท้าการ กวา้ง 2.10 x 2.10 ม. - - 205,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

หมู่ท่ี 7 บริเวณท่ีนานางเฟอืง  ยศรุ่งเรือง เกษตร ยาว 3.00 ม. การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น  

จ้านวน 2 ช่องทาง

24 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลบ้านสระ หมู่ท่ี 7  - เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าเพื่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล - - 280,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

 ให้กับเกษตร จ้านวน 8 กลุ่ม ท้าการเกษตร จ้านวน 8 บ่อ การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

กลุ่มละ 1 บ่อ
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก กวา้ง 3.00 ม.ยาว 175 ม. - - 344,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก กองช่าง

บ้านสระ หมู่ท่ี 8 เร่ิมจากบ้าน หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

นายสวสัด์ิ  โยชัย คอนกรีตม่น้อยกวา่ 700 ตร.ม.

26 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลบ้านสระ หมู่ท่ี 8  - เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าเพื่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล - - 105,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

 ให้กับเกษตร จ้านวน 3 กลุ่ม ท้าการเกษตร จ้านวน 3 บ่อ การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

กลุ่มละ 1 บ่อ

27 โครงการซ่อมแซมฝายชลอน้้าล้าห้วย  - เพื่อเก็บกักน้้าให้เกษตรกร ท้าการเทผนังสูง 1.50 ม. - - 10,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

หามแหบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร ยาว 4.00 ม. หนา 0.20 ม. การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

และท้าการถมดินได้ไม่น้อย

กวา่ 100 ลบ.ม.พร้อมเกล่ีย

ปรับแต่งให้เรียบ
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

28 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ท้าการลงหินคลุกกวา้ง 5.00 ม. - - 207,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก กองช่าง

เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรบ้านโนนสุขสันต์ ยาว 1,500 ม. หนาเฉล่ีย สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

หมู่ท่ี 9 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม 0.05 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกวา่ 375 ลบ.ม.

29 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลบ้านโนนสุขสันต์  - เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าเพื่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล - - 210,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

 หมู่ท่ี 9ให้กับเกษตร จ้านวน 6 กลุ่ม ท้าการเกษตร จ้านวน 6 บ่อ การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น

กลุ่มละ 1 บ่อ

30 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวร์ิสบ้านสระ  - เพื่อเก็บกักน้้าไวใ้ช้ท้าการ กวา้ง 2.10 x 2.10 ม. - - 205,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

หมู่ท่ี10 บริเวณท่ีนานางวรรณา วญิญายงค์ เกษตร ยาว 3.00 ม. การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น  

จ้านวน 2 ช่องทาง
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้การคมนาคมสะดวก จุดที1่ บ้านนางอั้ว วญิญายงค์ - - 165,000 - - ประชาชนได้ใช้ถนน การสัญจรสะดวก กองช่าง

บ้านสระ หมู่ท่ี 10 จ้านวน 2 จุด กวา้ง 3.00 ม. ยาว 70 ม. สะดวกร้อยละ 80 ปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

จุดที2่ บ้านนายสง่า 

กวา้ง 3.00 ม. ยาว 50 ม.

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอน

กรีตไม่น้อยกวา่ 360 ตร.ม.

32 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลบ้านสระ หมู่ท่ี10  - เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าเพื่อ ขุดเจาะบ่อบาดาล - - 175,000 - - เกษตรกรมีน้้าใชท้้า เกษตรกรมีน้้าใช้ท้าการ "

ให้กับเกษตร จ้านวน 5 กลุ่มๆละ 1 บ่อ ท้าการเกษตร จ้านวน 5 บ่อ การเกษตรร้อยละ 100 เกษตรผลผลิตเพิ่มขึ้น
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัท่ี  2 พฒันาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ. 02

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัท่ี 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 คร้ังที่ 1

องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา































ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิม่อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกจิ

   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือันเนื่องมา  - เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร จัดประชุมทุกภาคส่วน - - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ ทรัพยากรธรรมชาติในต าบล ส านักปลัด

จากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ ของต าบลโนนกอกอยา่ง ภายในต าบลโนนกอก รักและหวงแหน ได้รับการอนุรักษ์แบบยัง่ยนื

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยัง่ยนื พร้อมทั้งให้ความรู้ในการ ทรัพยากรในต าบล

อนุรักษ์พนัธกุรรมพชื 

และทรัพยากรธรรมชาติ
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รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิม่อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี    3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกจิ

   3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

1 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  -  - 2,300,000  -  - กองสาธารณสุข

ประมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่

6,000 ซีซี  

 - แบบเปดิข้างเทท้าย

 - แบบอัดท้าย
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งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต่าบลโนนกอก   อ่าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ

                              บัญชีครุภัณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด


