
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

          1. ยุทธศาสตรที่  3  ดานการพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 

              1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตตดิตั้งไฟฟา
หนวยงาน 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในหนวยงาน รองรับการ
ใหบริการประชาชน 

หนวยงานราชการในตําบล 
กุดรัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 หนวยงานมีไฟฟา
ใชอยางเพียงพอ 

อํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว 

กองชาง 

๒ อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ือสงเสริมการเกษตร
แบบประยุกต 

ประชาชนในตําบลกุดรัง 1,๖00,000 1,๕00,000 1,๔00,000 1,๓00,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดี
มีรายไดเพ่ิมขึ้น  

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 

กองชาง 

๓ อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือที่
อยูอาศัย 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟา
ใชครบทุกครัวเรือน 

ประชาชนในตําบลกุดรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 
ครบทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๔ อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟาแสง
สวางภายในหมูบาน/
ตําบลกุดรัง/จดุเสี่ยง 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความสวางใน
ชุมชน 

ประชาชนในตําบลกุดรัง 200,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในทรัพยสิน 
และบุคคล 

กองชาง 

๕ อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตตดิตั้งไฟฟา
แสงสวาง(ถนนโสก
ขุน – โกสุมพิสัย) 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการเดินทางและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

หมูที่ ๑๐,หมูท่ี ๔,หมูท่ี ๑๑ 
และหมูท่ี ๑๔ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณเขตไฟฟา ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 
 

 

     

แบบ ผ.02 



 

 

   หมูที่ 1   
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตตดิตั้งหมอ
แปลงไฟฟาสวน 
ราชการ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาสวน 
ราชการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 การปฏิบัตหินาที่
รวดเร็วมีไฟฟา
เพียงพอทุกจุด 

หนวยงานราชการได
ใชไฟฟาอยางเพียงพอ 
ประชาชนมีน้ําใชภาค
ครับครัว 

กองชาง 

2 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และสงเสรมิการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
หมูที่ ๑  

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดี
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน กองชาง 

3 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟาแสง
สวางในหมูบาน 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความสวางใน
ชุมชน 

ขยายเขตไฟฟาแสงสวางใน
หมูบาน หมูท่ี ๑  

100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก/ปลอดภัย กองชาง 

 หมูที่ 2 
1 อุดหนุนไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร  

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และสงเสรมิการเกษตร 
 
 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
(จากนา นายมนตรี ถึงนานาย 
สุววรรณ) 

๒00,000 
 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดี
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 
 

กองชาง 

2 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตและตดิตั้ง
ไฟฟาแสงสวาง
ภายในหมูบาน 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความปลอดภัย
ในชุมชน 
 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางภายใน
หมูบาน หมูท่ี ๒ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดใน
หมูบาน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 

หมูที่ 3 
1 อุดหนุนไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร 
  

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และสงเสรมิการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
-จากบาน หนองปาน ถึง บาน
กุดเม็ก  
-จากบานหนองปาน ถึงเขต
ตําบลหวยเตย 

๔00,000 
 

๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดี
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 

กองชาง 

2 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟา
ภายในหมูบาน 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และสงเสรมิการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน 
หมูที่ ๓ 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดใน
หมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 
 

 

หมูที่ 4 
1 อุดหนุนไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก 
และสงเสรมิการเกษตร 
 
 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
-รอบหนองพุก 
-จากบานนางวิภารัตน-ลําหวย
แฮด 
-จากบานหัวชาง ม.4 –บาน
หนองคลอง 
-จากบานพอโฮม เหนือศรี-ปา
ชุมชน 

๕00,000 
 
 
 
 
 
 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดี
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
 

 

 

2 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟาแสง
สวางภายในหมูบาน 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และสงเสรมิการเกษตร 
 

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง
ภายในหมูบาน หมูที่ ๔ 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดใน
หมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน 
 

กองชาง 

หมูที่ 5 
1 อุดหนุนไฟฟา 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร 
 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ือสงเสรมิ
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
-จากหนาฟารมหมู ถึงบาน
นายไพบูลย 
-จากบานโคกลี่ ถึงบานหนอง
ปาน 

100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดี
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟาใชใน
การเกษตรเพียงพอ 

กองชาง 

2 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟา
ภายในหมูบาน  
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความสวางใน
ชุมชน 

ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน  
-จากบานนางราตรี ถึงถนน
แจงสนิท) 
-จากบานนางสายสุดา ถึงถนน
แจงสนิท) 
-จากบานนายอุดร ถึงบานนาย
อุทัย) 

๓00,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดใน
หมูบาน 

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

 

   

แบบ ผ.02 



 

 

    หมูที่ 6   
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟาแสง
สวางภายในหมูบาน 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความสวางใน
ชุมชน 
 

ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน 
 

๒๐0,000 
 
 
 

๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดใน
หมูบาน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง 
 

2 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และสงเสรมิการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร
1.จากบานหนองคลอง ถึงเขต
ตําบลนาโพธิ์ 
2.จากบานหนองคลอง ถึง
บานหัวขัว 
3.จากบานหนองคลอง ถึงบอ
ขยะ  
4.จากบานหนองคลอง ถึง
บานหัวชาง  
5จากกกโพธ์ิ ถึงบานหัวนาคํา 
ต.นาโพธ์ิ   
6.จากบานหนองคลอง ถึง
บานหนองบัว  
 

๕00,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดี
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



   

 

 หมูที่ 7   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟา
ภายในหมูบาน 
 
 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความสวางใน
ชุมชน 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน 
-สายบานนายเชาว กางเกตุ – 

 บานนายบุญสวน ศรีชัยปญหา 
-สายบานนายสุเพส – บาน 

 อ.ชารีย 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดใน
หมูบาน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอ 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 

2 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร 
 
 
 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และสงเสรมิการเกษตร 
 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
-จากบานนางทศพร  ถึงที่นา
นายชัยวุธ  
-จากนานายบุญเรือน ถึงนา
นายเจรญิ  
-จากนาครูสมาน ถึงนานาย
ไตรรงค  

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดี
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

 

ไดสงเสรมิ
การเกษตรของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

3 อุดหนุนไฟฟา 
ขยายเขตและตดิตั้ง
ไฟฟาแสงสวาง
ภายในหมูบาน 
 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความสวางใน
ชุมชน 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง
ไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน 
 
 
 
 

๒00,000 
 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดใน
หมูบาน 

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยอยาง
เพียงพอ 
 
 
 
 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

 

      หมูที่ 8   
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาแสง
สวาง เช่ือมตอ
หมูบาน ม.๘ – ม.๑๒ 
 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความสวางใน
ชุมชน 
 

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 
-เช่ือมตอระหวางหมูบาน ม.๘ 
ถึง ม.๑๒ 
-เช่ือมตอระหวางตําบล ม.๘ 
ถึง ต.วังใหม 
 

200,000 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวางครบ
ทุกจุดในหมูบาน 

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร ม.๘ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และสงเสรมิการเกษตร 
 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
-จากถนนแจงสนิท ถึง นานา
ยอภิสิทธิ ์
-จากถนนแจงสนิท ถึง นานาย
บัวสินฯ 
-จากถนนแจงสนิท ถึง เขา
ดอนปูตา 
-จากดานทิศใตวัดบานกดุเม็ก
ถึง ลําหวยแทน 
-จากปากทางบานหนองแสง 
ถึง นานายธีระ โทแกว 
 

๕00,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดีมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 
 
 

ไดสงเสรมิการ 
เกษตรของประชา 
ชน 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 

    หมูที่ 9   
1 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร ม.๙ 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และสงเสรมิการเกษตร 
 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
ม.๙ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดีมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิ
การเกษตรของ
ประชาชน 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟา
ภายในหมูบาน  ม.๙ 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความสวางใน
ชุมชน 
 

ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน  
ม.๙ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาแสงสวางครบ
ทุกจุดในหมู 
บาน 

ประชาชนมีไฟฟา
ใชประโยชนอยาง
เพียงพอ กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

หมูที่ 10       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)  

1 ขยายเขตไฟฟาแสง
สวาง ม.๑๐ 
 
 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ความสวางใน
ชุมชน 
 

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง ม.๑๐ 
-หนาอําเภอตลอดสาย 
-จากถนนโสกขุน–บานนายธรรมนญู 
-จากสี่แยกโสกขุน–วัดปาโสกขุน 
-จากถนนบอแก–นานางสมจิตร  
 ราชโคตร 

๒00,000  ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดในหมู 
บาน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร ม.๑๐ 
 
  

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและสง 
เสรมิการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร ม.๑๐ 
-จากถนนแจงสนิท-วัดปาโสกขุน 
-จากถนนบานบอแก-นานายคําปน 
-จากนานางสมจิตร  - นานางทองสา 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดีมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร 
ของประชาชน 

กองชาง 

3 ขยายเขตไฟฟาแสง
สวางภายใน
หมูบาน ม.๑๐ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ความสวางใน
ชุมชน 

ขยายเขตไฟฟาแสงสวางภายใน
หมูบาน ม.๑๐ 

200,000  200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดในหมู 
บาน 

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยอยางเพียงพอ 

กองชาง 

  หมูท่ี 11   
1 ขยายเขตไฟฟาภาย 

ในหมูบาน ม.๑๑ 
 
 

เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
และเพ่ิมความ
สวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน ม.๑๑ 
-จากสามแยกนายบุญเถิง ภัคดีเหลา   
  ถึง บานนายบุญม ี 

200,000 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดในหมู 

บาน 

ประชาชนมีไฟฟา
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร ม.๑๑ 
 

เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
และสงเสรมิ
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร ม.๑๑ 
-จากนานายหนูเกษ ดีแหบ-บานนาย 
 บุญมี  บุญทันเสน  
-จากถนนแจงสนิท - นานายบุญลอง  
 พันชะคาม  
 -จากนานางลี ไชยคําภา - นานาง
บุญคํา 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดีมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

หมูที่ 12 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาแสง
สวางภายในหมูบาน 
ม.๑๒ 
 

เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การใชถนนเพิ่ม  
ความสวางใน
ชุมชน 

๑. ขยายเขตไฟฟาแสงสวางภายใน
หมูบาน ม.๑๒ 
-จากหมูบานถึงวัดปา 
๒. ขยายเขตไฟฟาแสงสวางเชื่อมตอ
ตําบล 
-จากบานหนองนํ้าใส – ต.วังใหม 

200,000 
 
 

200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดในหมู 
บาน 

ประชาชนมีไฟฟาแสง
สวางอยางเพียงพอ 

กองชาง 

๒ ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรพรอม
ติดตั้งหมอแปลง 
ม.๑๒ 
 
 

เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
และสงเสรมิ
การเกษตร 

 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร
พรอมติดตั้งหมอแปลง 
-จากหมูบาน-เขตติดตอตําบลวังใหม  
-จากนานายวิรัตน - ลําหวยแทน  

-จากหมูบาน - นานายคมสันต 

๓00,000 
 
 

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดีมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 
 

กองชาง 

หมูที่ 13   
1 ขยายเขตไฟฟาใน

หมูบาน/เช่ือมตอ
หมูบาน ม.๑๓ 
 

เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
และเพ่ิมความ
สวางในชุมชน 

ขยายเขตไฟฟาในหมูบาน/เชื่อมตอ
หมูบาน ม.๑๓ 
-ภายในหมูบาน 
-หลังโรงเรยีนบานหนองคลอง-หัวขัว 
-จากวัด – บานหัวนาคํา 
-จากบานนายคําแสน –นานายเทิด
ศักดิ ์

๓00,000 
 
 
 
 
 
 

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดในหมู 
บาน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตร 
-จากบานนายทองมี  
- นานายสมาน 

เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
และสงเสรมิ
การเกษตร 

 
 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
-จากบานนายทองมี  - นานายสมาน 100,000 

 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดีมี
รายไดเพ่ิมขึ้น ไดสงเสรมิการเกษตร

ของประชาชน 
กองชาง 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 

 
 

หมูที่ ๑๔ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรพรอม
ติดตั้งหมอแปลง 
  

เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
และสงเสรมิ
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรพรอม
ติดตั้งหมอแปลง ม.๑๔ 
-จากนานางทิพวรรณ  -นานาย
สมหมาย  
-จากนานายสัมพันธ –นานายเจรญิ  
-จากหัวชาง ม.14  -บานโคกลี่ ม.5  
-จากบานหัวชาง ม.14  -บาน
ชางนูญ  
-จากประตูวัด  - นานายสมหมาย  
-จากนานายบัวลอง – นานงคเยาว 

600,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 600,000 600,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดีมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ 
ที ่อยูอาศัยภายใน
บานหัวชาง ม.๑๔ 
 
 

เพ่ืออํานวย
ความสะดวกมี
ไฟฟาใชใน 
ชมุชน 
 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือที่อยูอาศัย
ภายในบานหัวชาง  
 
 

  

200,000 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกหลังคาเรือน
ในหมูบาน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

3 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือ
การเกษตร ม.๑๔ 
 
 
 

เพ่ืออํานวย
ความสะดวก
และสงเสรมิ
การเกษตร 
 

ขยายเขตไฟฟา เพ่ือการเกษตรม.
๑๔  
-จากนานายลี ถึงนานายบุญคํา พล
สิทธ์ิ  
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดีมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

 

หมูที่ 15   
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟาระหวางหมูบาน  
ม.๑๕ 
 
  

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความสวางใน
ชุมชน 
 

 

ขยายเขตไฟฟาระหวาง
หมูบาน  
-จากบานหนองบัว-บานกุดรัง 

 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดในหมู 
บาน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ กองชาง 

 
 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
ม.๑๕ 
 
 
 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และสงเสรมิการเกษตร 

 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
-จากบานหนองบัว-บานหนอง
คลอง 
-จากสระหนองบัว – กูกุดรัง 

 
 
  

๒00,000 
 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดี
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 
 
 
 
 

กองชาง 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแสงสวาง
ภายในหมูบาน 
ม. ๑๕ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และเพ่ิมความสวางใน
ชุมชน 

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง
ภายในหมูบาน 
ม. ๑๕  

200,000 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาแสงสวาง
ครบทุกจุดในหมู 

บาน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

หมูที่ 16   
1 โครงการขยายเขต

ไฟฟาเพ่ือการเกษตร  
-กุดรัง – เขตตําบล
หวยเตย 
 
 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
และสงเสรมิการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร  
-กุดรัง - เขตตําบลหวยเตย  

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนทําการ 
เกษตรไดผลผลิตดี
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 
 
 
 
 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม พัฒนา และบริหารจัดการทองเที่ยวใหมีคุณภาพสูสากล 

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 4  ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการและการทองเที่ยว 
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 

อุดหนุนการดําเนินงาน

สภากาชาดจังหวัดมหาสารคาม 

(อุดหนุนสภากาชาดจังหวัด) 

เพ่ือสงเสริมการ
การทองเที่ยว
ประจําป 

สภากาชาดจังหวัด
มหาสารคาม 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนพอใจใน
การจัดงาน 

เปนแหลงทองเท่ียว
ของจังหวัด
มหาสารคาม 

สํานักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 อุดหนุนโครงการปรับปรุงและ

พัฒนาศูนยรวมขอมูลขาวสาร

ตําบล ระดับอําเภอ 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ศูนยรวมขอมลูขาวสาร
ตําบล ระดับอําเภอกุดรัง 

65,000 65,000 65,000 65,000  สวนราชการทุก
ตําบล ไดรับ
ขาวสารจาก
อําเภอรวดเร็วขึ้น 

สวนราชการทุกตาํบล
ไดรับขาวสารรวดเร็ว
ขึ้น 

สํานักปลดั 

2 โครงการแกไขปญหาสังคมใน

พ้ืนที่อําเภอ 

กุดรัง (อุดหนุนอําเภอกุดรัง) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนอําเภอ 
กุดรัง 

อําเภอกุดรัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ปญหาสังคมลด
นอยลง 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 
1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 อุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ราชพิธ ี

 

เพ่ือสนับสนุนงานราชพิธีที่
อําเภอกําหนดจัดข้ึน/ตาม
นโยบาย 

อุดหนุนอําเภอกุดรัง 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

สนับสนุนงานราชพิธีที่
อําเภอกําหนดจัดข้ึน/
ตามนโยบาย 

 

สํานักปลดั 

2 สงเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 
 

เพ่ือสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย 
ทรงเปนประมุข 

อุดหนุนอําเภอกุดรัง 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

สงเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย
ทรงเปนประมุข 

 

สํานักปลดั 

3 อุดหนุนการดําเนินงานขยายผล 

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ

 

เพ่ือรณรงคเผยแพรและ
จัดกิจกรรมเพื่อขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

อุดหนุนอําเภอกุดรัง  20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนสามารถขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชดํารใิหประ 
ชาชนในชุมชนของตนได 

 

สํานักปลดั 

4 อุดหนุนศูนยพลังแผนดิน

เอาชนะยาเสพติดอําเภอกุดรัง  

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิทั้งในดาน
การปองกัน,ปราบปราม
,บําบัด 

อุดหนุนอําเภอกุดรัง
และจังหวัด
มหาสารคาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ไดปองกันแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 

5 สงเสริมสนับสนุนการปองกัน

และรักษาความปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนนเพ่ิมวินัยจราจรใน

ชุมชน  

 

เพ่ืออุดหนุนกิจกรรม
รณรงคและปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 

อุดหนุนสภากดุรัง  1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ไดรณรงคและปองกัน
การเกิดอุบัตเิหตุบนทอง
ถนน สํานักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐2 



         
 
 
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป(ตอ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
6 อุดหนุนศูนยพลังแผนดิน

เอาชนะยาเสพติดอําเภอกุดรัง 

(อุดหนุนอําเภอกุดรังและ

จังหวัดมหาสารคาม) 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิทั้งในดาน
การปองกัน,ปราบปราม
,บําบัด 

ประชาชนท่ัวไป 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ไดปองกันแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 

๗ สงเสริมสนับสนุนการปองกัน

และรักษาความปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนนเพ่ิมวินัยจราจรใน

ชุมชน(อุดหนุนสภ.กุดรัง) 

 

เพ่ืออุดหนุนกิจกรรม
รณรงคและปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 

ประชาชนท่ัวไป 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ไดรณรงคและปองกัน
การเกิดอุบัตเิหตุบนทอง
ถนน 

สํานักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 6  ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 สงเสริมการจัดงานวัฒนธรรม

อําเภอกุดรัง 
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลกุด
รัง) 

เพ่ือรณรงคสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรมอันดี
งามสูคนรุนหลังตอไป 

สภาวัฒนธรรม
อําเภอกุดรัง 

๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 จํานวนผูเขารวม รณรงคสงเสริมและ
อนุรักษวัฒนธรรม
อันดีงามสูคนรุนหลัง
ตอไป 

กอง

การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. ๐๑ 


