
บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ีด้านที ่1  ด้านความมั่นคง 
     ยทุธศาสตรข์อง อบต. ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม 
       แผนงานบรหิารงานทัว่ไป     
 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ โครงการเฉลิมพระเกยีรติวันปยิะ
มหาราช 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 119 ล าดับที่ 
3) (จากข้อบัญญตัิ ๖5 หน้า 20) 

กิจกรรมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ รชักาล
ที ่5 ในวันปิยะมหาราชร่วมกับอ าเภอ
กุดรัง รัชกาลที่ 5 
 
 

2,๐๐๐ ที่ท าการ 

อ าเภอกดุรัง 
ส านักปลดั              

2 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพ 
วรางกูร 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 120 ล าดับที่ 
11) (จากข้อบัญญัต ิ๖5 หน้า 20) 

เนื่องในวันท่ี 28 กรกฎาคม เป็นการ
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จเป็นวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ซึ่ง
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภกัดี
และส่งเสรมิสถาบันพระมหากษัตริย ์
 
 

10,000    ที่ท าการ 
  อบต.กุดรัง 

ส านักปลดั             

3 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระ
นางเจ้าสุทธิดา พระบรมราชิน ี
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 120 ล าดับ 
ที ่12) 
 (จากข้อบัญญัต ิ๖5 หน้า 21) 
 
 

เป็นงการเฉลมิพระเกียรติพระนางเจ้า
สุทธิดา พระบรมราชินี อันเป็นการ
ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตรยิ ์
 

30,000 ที่ท าการ 
อบต.กุดรัง 

ส านักปลดั             



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

4 โครงการเลือกตั้งนายก อบต. /สมาชิก
สภา อบต. 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 119 ล าดับ
ที ่4) (จากข้อบัญญตัิ ๖5 หน้า 22) 

เป็นการเลือกตั้งนายก อบต.และ
สมาชิกสภา อบต. (กรณีครบวาระ 

ยุบสภา แทนต าแหน่งที่ว่าง และ
กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งให้มี
การเลือกตั้งใหม่และกรณีอ่ืนๆ) อีก
ทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชา ชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการ
มีส่วนร่วมทางการ 
เมืองในการเลือกตั้ง 

600,000 16 หมู่บ้าน/
อบต.กุดรัง 

ส านักปลดั             

5 โครงการส่งเสริมสถาบัน
พระมหากษตัริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 119 ล าดับ
ที ่1) (จากข้อบัญญตัิ ๖5 หน้า 23) 
 

เป็นการส่งเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุ
วงศ ์วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ 

30,000 อบต.กุดรัง ส านักปลดั             



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ข.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 ข้อ 3 ยดึ “วิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสรมิสรา้งความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน 
     ยทุธศาสตรข์อง อบต.  ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการศกึษาการเรยีนรู้   
      แผนงานบรหิารงานทั่วไป  :  งานบรหิารทัว่ไป    

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 อุดหนุนโครงการศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 105 

ล าดับที่ 4)  
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 39) 

เป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอกดุรัง 

50,๐๐๐ อ าเภอกุดรัง ส านักปลดั              

2 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
กุดรัง 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 119 

ล าดับที่ 1) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

40) 

เป็นการอุดหนุนการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ม.1 

31,000 หมู่ที ่1 สถานีต ารวจ 

ภูธรอ าเภอ
กุดรัง 

            

 
3 
 
 
 
 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
กุดรัง 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 119 

ล าดับที่ 1) (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 

40) 
 

เป็นการอุดหนุนการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ม.16 

31,000 หมู่ที ่16 สถานีต ารวจ 

ภูธรอ าเภอ
กุดรัง 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
 
ก.  ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
ข.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 ข้อ 3 ยดึ “วิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
ค.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสรมิสรา้งความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน 
    ยทุธศาสตรข์อง อบต.  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  3  ดา้นการศึกษาการเรยีนรู ้
     แผนงานการรกัษาความสงบภายใน   

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 1๒๐ ล าดับที่ 
5)  (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 56) 

เพื่อจ่ายในการด าเนนิโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 

เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
เป็นต้น มาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 

50,๐๐๐ อบต.กุดรัง 
 

ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

            

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 1๒๐ ล าดับที่ 6)   
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 56) 

เพื่อจ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน 

10๐,๐๐๐ อบต.กุดรัง ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

3 โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 106 ล าดับที่ 
12)   (จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 12) 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการอบรมทบทวนชดุ
ปฏิบัติปการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารสว่นต าบล
กุดรัง เพื่อพัฒนาระบบการ
ป้องกัน การเตรียมความพร้อม 

และสร้างภูมิคุ้มกันโดยพฒันาภมูิ
ความรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้า
ระวังและรับมือสาธารณภัย 

10๐,๐๐๐ อบต.กุดรัง ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

            

4 
 

โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน ต าบล
กุดรัง  
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 1๒๐ ล าดับที่ 6)   
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 57 ) 
 
 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประชุมลูกเสือชาวบ้าน
ต าบลกุดรัง  

20,000 อบต.กุดรัง ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

            

5 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นที่เกิด
จากสาธารณภัยและอัคคีภัย 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 1๒๐ ล าดับที่ 9)   
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 58) 
 
 
 
 
 
 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นที่เกิดจากสาธารณภัย
และอัคคีภัย 

30,000 อบต.กุดรัง ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

  



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ 
   1.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 98 ล าดบัท่ี 8) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 72) 

เป็นการส่งเสรมิให้เด็กรู้จักหน้าท่ี
ของตนอยู่ในระเบียบวินัย ส่งเสริม
ให้ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
งานวันเด็ก ให้ความส าคญัต่อเด็ก 
โดยจดัให้มีกิจกรรมการแสดงออก 
การจัดนิทรรศการให้กับเด็กและ
เยาวชนท่ัวไป 

5๐,๐๐๐ อบต.กุดรัง 
 

กอง
การศึกษา  

            

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 98 ล าดบัท่ี 8) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 72) 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุรงั  
จ านวน 3 แห่ง 

61,490 อบต.กุดรัง กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 99 ล าดบัท่ี 15) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 73) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
เครื่องแบบนักเรยีนส าหรับศูนย์กดุรัง 
จ านวน 3 แห่ง 

42,900 อบต.กุดรัง กอง
การศึกษา 

            

4 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 99 ล าดบัท่ี 15) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 73) 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
หนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก ( ศพด.) องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดรัง จ านวน 3 แห่ง 

28,600 อบต.กุดรัง กอง
การศึกษา 

            

5 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 99 ล าดบัท่ี 15) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 73) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียนส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ( ศพด.) องค์การบริหารสว่น
ต าบลกุดรัง จ านวน 3 แห่ง 

28,600 อบต.กุดรัง กอง
การศึกษา 

            

6 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับ 
สนุนสถานศึกษาการเรียนการสอน 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 99 ล าดบัท่ี 15) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 73) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนและบริหารงานท่ัวไป
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ศพด.) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง 
จ านวน 3 แห่ง 

243,100 อบต.กุดรัง กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะเด็ก 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 98 ล าดบัท่ี 9) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 73) 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมตาม
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดรัง ในเชิงบูรณาการ 
ภายใต้หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยให้ 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกั 
สูตร เพื่อให้ครอบครัวและชุมชน
ตระหนักถึงความส าคญัของเด็กใน
การเลีย้งดูอบรมสั่งสอนและส่งเสรมิ
พัฒนาการศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีความรับผดิชอบใน
เขตต าบลกุดรังให้มคีวามพร้อมและ
ศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม 

35,000 อบต.กุดรัง กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาการจดัการศึกษาเพือ่ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบรกิารทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
       ยทุธศาสตรท์ี ่1   ดา้นการพฒันาการศกึษาและเรยีนรู ้
   1.1 แผนงานการศกึษา 

 ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงา
น

รบัผดิชอ
บหลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 อุดหนุนอาหารเสรมิ (นม) 
 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 99 ล าดับที่
15) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 75) 

เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับสนับ 

สนนุให้โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรม 

การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 4 

แห่งในเขตพื้นท่ีต าบลกุดรัง 

860,374 โรงเรียน 4 แห่ง 
-โรงเรียนบ้านกุดรัง 
-โรงเรียนบ้านหัวช้าง 
-โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 
-โรงเรียนบ้านหนอง 

  คลอง-หัวขัว 

กอง
การศึกษา  

            

2 อุดหนุนอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดรัง 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 99 ล าดับที ่
15) 

 (จากข้อบัญญัต ิ๖5 หน้า 74) 

เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดรัง จ านวน 3 แห่ง 

274,017 ศพด. 3 แห่ง 
-ศูนย์อบต.กุดรัง 
-ศูนย์วัดกลางกุดรัง 

-ศูนย์หนองคลอง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา อุดหนุนคา่อาหารกลางวัน 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 99 ล าดับที ่
15) 
 (จากข้อบัญญัต ิ๖5 หน้า 75) 

เป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดรัง จ านวน ๓ แห่ง 

735,735 -ศูนย์อบต.กุดรัง 
-ศูนย์วัดกลางกุดรัง 
-ศูนย์หนองคลอง 

กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา อุดหนุนคา่อาหารกลางวัน 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 99 ล าดับที ่
15) 
 (จากข้อบัญญัต ิ๖5 หน้า 75) 

เป็นค่าอาหารกลางวัน ใหแ้ก่โรงเรยีนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) จ านวน 4 แห่ง 

1,885,800 โรงเรียน 4 แห่ง 
-โรงเรียนบ้านกุดรัง 
-โรงเรียนบ้านหัวช้าง 
-โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 
-โรงเรียนบ้านหนอง 

  คลอง-หัวขัว 

กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 ยดึ “ คนเปน็ศนูยก์ลางการพัฒนา ” 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการบรหิารและการจดัการ การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
       แผนงานสาธารณสขุ 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการชุมชนใส่ใจ ร่วมใจกันแยกขยะ 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หน้า 124 ล าดับที่ 8) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 86) 
 

เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ
ชุมชนใส่ใจ ร่วมใจกันแยกขยะ
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใน
ชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง
เช่น ขยะทั่วไป ขยะเปยีกที่
สามารถน าไปท าปุ๋ยใน
ครัวเรือนได้ ขยะอันตราย เป็น
ต้น 

50,๐๐๐ ต าบลกุดรัง กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการทักษะการสื่อสารเรื่องเอดส์เพศ ไม่
เสพ ไม่ท้อง ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หน้า 122 ล าดับที่ 4) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 87) 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการทักษะการสื่อสาร
เรื่องเอดสเ์พศ ไมเ่สพ ไม่ท้อง 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
เพื่อให้ความรู้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นภายในต าบล 

20,000 ต าบลกุดรัง กอง
สาธารณสุข 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หน้า 122 ล าดับที่ 5) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 87) 
 
 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
และควบคมุโรคต่างๆรวมทั้ง
การระงับโรคตดิต่อต่างๆเช่น
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโคนา 
2019 

150,๐๐๐ ต าบลกุดรัง กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

            

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจา้จุฬากร
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางวัฒน วรขัตติยราชนาร ี

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หน้า 122 ล าดับที่ 7) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 87) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

35,000 ต าบลกุดรัง กอง
สาธารณสุข 

 

            

5 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หน้า 107 ล าดับที่ 1) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 89) 
 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้าน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ทักษะของประชาชนในด้านสา
ธารสุข 

320,000 ต าบลกุดรัง              



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
6 
 
 
 
 
 

โครงการส ารวจข้อมลูสัตว์ ข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนาง
เธอ เจ้าจุฬากรภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขตัติยราช
นาร ี

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หน้า 122 ล าดับที่ 7) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 90) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส ารวจข้อมลู
สัตว์ ข้ึนทเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

5,๐๐๐ ต าบลกุดรัง กอง
สาธารณสุข 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 

ก.  แผนยทุธศาสตร ์20 ป ียทุธศาสตรด์า้นที ่3 ดา้นการพฒันาและเสรมิศกัยภาพคน 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 ยดึ คนเปน็ศนูยก์ลางพัฒนา 
ค.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัมหาสารคาม พ.ศ.2561-2565 ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 สรา้งความรอบรูแ้ละความสขุอยา่งรอบดา้น 
1.ยทุธศาสตรข์อง อบต.ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี3่ ดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชีวติและความเขม้แขง็ในชมุชนและสงัคม 
  1.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์   
        

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการบริการรถยนตร์ับส่งเด็กนกัเรียน
ผู้ด้อยโอกาส( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) 

  (จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หนา้ 103 ล าดับที ่9) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 102 ) 
 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการบริการรถยนตร์ับส่ง
เด็กนักเรยีนผูด้้อยโอกาส( 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อบต.กดุ
รัง 
 

144,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก-ศูนย์
อบต.กุดรัง 

 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห ์

            

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

  (จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หนา้ 103 ล าดับที ่6) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 103) 
 

เพื่อจ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ รวมทั้งบ ารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและ
สามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

40,000 ต าบลกุดรัง กอง
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห ์

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
3 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้
ชีวิตของเด็กและเยาวชน 

  (จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หนา้ 103 ล าดับที ่6) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 104) 
 

เพื่อจ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
ใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน
รู้จักการท างานสาธารณะ
พัฒนาชุมชนและมีความรัก
สามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการท างานมีจิตใจเป็น
สาธารณะ 

30,000 ต าบลกุดรัง กอง
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห ์

            

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพสตร ี
  (จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หนา้ 102 ล าดับที ่5) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 104) 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สตร ีและครอบครัวได้แก ่การ
ส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีใน
ชุมชน และพัฒนาสตรีในด้าน
ต่างๆ 

20,000 ต าบลกุดรัง กอง
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห ์

            

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพผู้พิการ 
  (จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หนา้ 103 ล าดับที ่6) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 105) 
 

เพื่อจ่ายในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้
พิการ ในการส่งเสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการเพื่อให้มีรายไดเ้พียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตและสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

20,000 ต าบลกุดรัง กอง
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห ์

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

6 โครงการสร้างความเข้มแข็งสถาบนั
ครอบครัวเพื่อหนุนเสรมิการพัฒนาชุมชนน่า
อยู่ 

  (จากแผนฯ ๖๑-๖๕  หนา้ 103 ล าดับที ่8) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 103) 
 
 

เพื่อจ่ายในการด าเนินโครงการ
สร้างความเข้มแข็งสถาบัน
ครอบครัวเพื่อหนุนเสรมิการ
พัฒนาชุมชนน่าอยู่ เพื่อการ
พัฒนาครอบครัวแก่ประชาชน
ในพื้นที่การส่งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดรีะหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 
  
 

30,000 ต าบลกุดรัง กอง
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห ์

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาโครงสรา้งการผลติและสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ 
1.ยทุธศาสตรท์ี2่ ดา้นการพฒันาและปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะชมุชน 
 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านกุดรัง ม.1 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 95 ล าดับที ่5) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 118) 
 
 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยาย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านกุดรัง ม.
16 จากนานางรจนา คงดี - บ้าน
วังทอง ต.ห้วยเตย 

100,000 บ้านกุดรัง ม.16 

จากบ้านกุดรัง
จากนานางรจนา 

คงดี - บ้านวังทอง 

ต.ห้วยเตย 

กองช่าง             

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านกุดเม็ก ม.8 

จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 81 ล าดบัท่ี 3) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 118) 
 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยาย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านกุดเม็ก 
ม.8 จากนานายกฤษฎา โพธิ์กลาง-
นายนิคม 

200,000 บ้านกุดเม็ก จาก
นานายกฤษดา 

โพธิ์กลาง-นาย
นิคม 

กองช่าง             

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านศรีวิไล ม.13 

จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 91 ล าดบัท่ี 2) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 119) 
 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยาย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านศรีวไิล ม.
13 จากนานางหนูเพียร กองค า-
แยกโรงเรยีนบ้านหนองคลองหัวขัว 

200,000 บ้านศรีวิไล ม.13 

จากนานางหนู
เพียร กองค า-

แยกโรงเรยีนบ้าน
หนองคลองหัวขัว 

กองช่าง             



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
4 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านโสกขุ่น ม.10 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 85 ล าดับที ่2) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 120) 
 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ขยาย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พร้อมลงหมอ้
แปลง บ้านโสกขุ่น ม.10 จากถนน
โสกขุ่น -เลิงแฝก ถึงนานางสมจิตร 
ราชโคตร 

200,000 บ้านโสกขุ่น ม.
10 จากถนนโสก
ขุ่น -เลิงแฝก ถึง
นานางสมจิตร 

ราชโคตร 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนโมง ม.7 
 

เพื่อเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสรา้ง
ร่องระบายน้ าภายในหมู่บา้นดอน
โมง ม.7 จากหลัง รพ.สต.กุดรัง-
บ้านนายสุทิน ศรสีมัย ขนาดกว้าง 
04.40 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 
0.40 เมตร ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000 ภายในหมู่บ้าน
ดอนโมง ม.7 

จากหลัง รพ.สต.
กุดรัง-บ้านนายสุ
ทิน ศรีสมยัขนาด

กว้าง 04.40 

เมตร ยาว 140 

เมตร ลึก 0.40 

เมตร ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 
 

กองช่าง             

6 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองคลอง ม.6 
 

เพื่อเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสรา้ง
ร่องระบายน้ าภายในหมู่บา้นหนอง
คลอง ม.6 จากสามแยกศาลหลัก
บ้าน -สระหนองคลอง ขนาดกว้าง 
04.40 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 
0.40 เมตร ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

200,000 ภายในหมู่บ้าน
หนองคลอง ม.6 

จากสามแยกศาล
หลักบ้าน -สระ

หนองคลองขนาด
กว้าง 04.40 

เมตร ยาว 140 

เมตร ลึก 0.40 

เมตร ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

กองช่าง             



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

7 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านหัวช้าง ม.14 
 

เพื่อเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสรา้ง
ร่องระบายน้ าภายในหมู่บา้นหัวช้าง 
ม.14 จากบ้านนายมนูญ โสชัย -
บ้านนางวิไล อ่อนน้อย ขนาดกว้าง 
04.40 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 
0.40 เมตร ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

200,000 ภายในหมู่บ้านหัว
ช้าง ม.14 จาก
บ้านนายมนูญ โส
ชัย -บ้านนางวิไล 
อ่อนน้อย ขนาด
กว้าง 04.40 
เมตร ยาว 140 
เมตร ลึก 0.40 
เมตร ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ียทุธศาสตรท์ี ่1 ดา้นความมัน่คง 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 ขอ้ 3 ยดึ “วสิยัทศันภ์ายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ20 ป”ี 
ค.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ.2561-2565 ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็และพฒันาทอ้งถิน่อยา่งยั่งยนื 
     1.ยทุธศาสตรข์อง อบต. ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการศกึษาการเรยีนรู้ 
  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 
        

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร/สมาชิกสภา 

อบต.ผู้น าชุมชนและพนักงานส่วน
ต าบล 

จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 105ล าดบัท่ี 2) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 123) 
 

เพื่อจ่ายในการด าเนินโครงการพฒันา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา อบต./ผู้น าชุมชน และพนักงาน
ส่วนต าบล เพื่อให้บุคลกรสามารถเรียนรู้
เพื่อน ามาปรับใช้ในท้องถิ่นตน การเรียนรู้ 
การเสริมทักษะในการ ท างานร่วมกันเป็น
ทีมจากสภาวการณ์ต่างๆสิ่งแวดลอ้มต่างๆ
เพื่อลด ขจดัความขัดแย้งของคนในองค์กร 

60,000 อบต.กุดรัง ส านักปลดั             



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบรูณาการ 

  (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 116ล าดับที่  
 3) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 124) 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายในการด าเนินโครงการสนบัสนุน
การขับเคลื่อนแผนแบบบรูณาการ(สภากุด
รัง) ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 

ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ 

คณะท างานต่างๆเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับต าบล การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้น าชุมชน สรา้งเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูลมาจัดท า
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 

60,000 สภากุดรัง ส านักปลดั             

 
 
 



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

ก.  ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ีดา้นที ่3 ดา้นการพฒันาและสง่เสรมิศกัยภาพคน 
ข.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่12 ยดึ “ คนเปน็ศนูยก์ลางการพฒันา” 
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคมและชมุชนในทอ้งถิน่ 

1.ยทุธศาสตรข์อง อบต. ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชีวติและความเขม้แขง็ในชมุชนและสงัคม 
1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณตี้านยา
เสพติด 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 121 ล าดับที่3) 
(จากข้อบัญญัติ 65 หน้า 125) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายในการด าเนินโครงการแขง่ขันกีฬา
ประเพณีต้านยาเสพติด ในกาส่งเสริมให้
เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุรงั มี
ความคุ้นเคยมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
อันน ามาซึ่งการพัฒนาด้านอื่น และ
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมี
ระเบียบวินยัมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รูแ้พ้ รู้
ชนะ รู้อภัย ไมเ่อาเปรยีบผู้อื่นและเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน 
 

100,000 ต าบลกุดรัง กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการศูนย์ 3 วัย เสรมิสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัวและสังคม 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 121 ล าดับที่4) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 126) 
 
 

เพื่อจ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์สามวัย 

เสรมิสร้างความอบอุ่นในครอบครวัและ
สังคม กิจกรรมแข่งขันกีฬา เด็ก -
ผู้ปกครอง-ผูสู้งอายุ ให้ความรักความ
อบอุ่นในครอบครัว ชุมชน  

15,000 ต าบลกุดรัง กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

3 โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ 
 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 128 ล าดับที่8) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 127) 
 
 

เพื่อจ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริม
ประเพณี บุญบั้งไฟ เพื่ออนุรักษ์สบืสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนคน
ไทยให้อยู่สืบไป และมีความเช่ือแสดงออก
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของฝนให้ถูกต้องตาม
ฤดูกาล 

30,000 ต าบลกุดรัง กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 
 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 128 ล าดับที่7) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 128) 
 
 

เพื่อจ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคญัของแม่น้ า เพื่อ
เสรมิสร้างความรักความสามัคคีและความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของชาวต าบลกุดรัง 

และหน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน 

ผู้น าท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้มสีว่นร่วม
ในการจัดกิจกรรมของต าบลกุดรัง 

30,000 ต าบลกุดรัง กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการสืบสานประเพณสีรงกู่กุดรัง 
 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 127 ล าดับที่2) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 129) 
 
 
 

เพื่อใช้ในการด าเนินการโครงการสบืสาน
ประเพณีสรงกู่กุดรัง ส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณีที่สืบต่อกนัมา
ยาวนานตั้งแต่โบราณกาล และประชาชน
ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมสรงกูกุ่ดรัง 

ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณดีั้งเดิม 

50,000 ต าบลกุดรัง กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

6 โครงการสืบสานประเพณีแห่พระสอง
ต าบล(กุดรัง-ห้วยเตย) 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 127 ล าดับที่1) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 129) 
 
 
 

เพื่อใช้ในการด าเนินการโครงการสบืสาน
ประเพณีแห่พระสองต าบล (กุดรัง -ห้วย
เตย) อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่สืบไป 

และสนบัสนุนให้ประชาชนไดม้ีโอกาสรด
น้ าด าหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ทั้งที่อยุ่ใน
ชุมชนตนเองและผูสู้งอายุท้ังในชุมชน
ตนเองและผู้สูงอายุในต าบลอื่น 

50,000 ต าบลกุดรัง-
ต าบลห้วย

เตย 

กอง
การศึกษา 

            

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ปรบัปรงุโครงสรา้งการผลติดา้นการเกษตรใหเ้อือ้ตอ่ผลผลติสนิคา้เกษตรและอาหารคณุภาพ 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาโครงสรา้งการผลติและสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิทอ้งถิน่ 
1.ยทุธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการพฒันาและปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 
        

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงา
น

รบัผดิช
อบหลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกดุรัง ม.16 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 62 ล าดบัท่ี
1) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 130) 
 

เพื่อใช้ในการด าเนินการ
โครงการก่อสร้างคอนกรตีเสริม
เหล็ก บ้านกดุรัง ม.16 จาก
บ้านกุดรัง ม.16 – ไปบ้านวัง
ทอง  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 45 เมตร หนา 0.10 

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

160 ตารางเมตร ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

100,000 บ้านกุดรัง ม.16 จากบ้าน 
กุดรัง ม.16 – ไปบา้นวังทอง  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 45 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 160 
 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.
ก าหนด 
 

กองช่าง             



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

2 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสว่าง ม.11 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 62 ล าดบัท่ี
1) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 130) 
 

เพื่อใช้ในการด าเนินการ
โครงการก่อสร้างคอนกรตีเสริม 
บ้านสว่าง ม.11 จากบ้านสว่าง
(เช่ือมต่อจุดเดมิ)-บ้านโสกขุ่น 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

80 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320 

ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.กดุ
รังก าหนด 

200,000 จากบ้านสว่าง(เช่ือมต่อจดุเดมิ)-
บ้านโสกขุ่น ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
 320 ตารางเมตร  ตามแบบ 

อบต.กุดรังก าหนด 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัว ม.2 

(จากแผนฯ 61-65 หน้า 66 ล าดบัท่ี
5) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 215) 
 

เพื่อใช้ในการด าเนินการโคง
การก่อสร้างคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านหนองบัว ม.2 รอบ
สระหนองบัว ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 150.00 

เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450  ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000 บ้านหนองบัว ม.2 รอบสระ 
หนองบัว ขนาดกว้าง 3.00 
 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 

0.10  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย 
กว่า  450  ตารางเมตร  
ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

กองช่าง             



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

4 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองป้าน ม.3 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 67 ล าดบัท่ี
1) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 131) 
 

เพื่อใช้ในการด าเนินการโคง
การก่อสร้างคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านหนองป้าน ม.3 จาก
สามแยก ร.ร.กปส. ม.7 

(เช่ือมต่อจุดเดมิ) -บ้านนาย
เพียร ฝ่ายซ้า ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 110 เมตร หนา 

0.10 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 440 

ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กุด
รังก าหนด 

200,000 บ้านหนองป้าน ม.3 จากสาม 
แยก ร.ร.กปส. ม.7 (เช่ือมต่อ 
จุดเดมิ) -บ้านนายเพียร  
ฝ่ายซ้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
 ยาว 110 เมตร หนา 0.10  
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตาราง 
เมตร ตามแบบ อบต.กดุรัง 
ก าหนด 

             

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวช้าง ม.4 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 67 ล าดบัท่ี
1) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 216) 
 
 
 
 
 

เพื่อใช้ในการด าเนินการ
โครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวั
ช้าง ม.4  รอบหนองพุก 

(เช่ือมต่อจุดเดมิ) -บ้านนาย
โกมล วินทะชัย ขนาดกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 135 เมตร 

หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 320 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.กุดรังก าหนด 

300,000 บ้านหัวช้าง ม.4  รอบหนองพุก 

(เช่ือมต่อจุดเดมิ) -บ้านนายโ 
กมล วินทะชัย ขนาดกว้าง 4.00 
 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 
 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย 
กว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบ  
อบต.กุดรังก าหนด 

กองช่าง 
 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกดุรัง ม.1 

 (จากแผนฯ ๖๑ หน้า 65 ล าดับที ่1) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 216) 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกดุรัง ม.1 จากปาง
บ้านกุดรัง ( เชื่อมต่อจดุเดิม)-
ศูนย์ทุ่งหญ้า ขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 70 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 350 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

200,000 บ้านกุดรัง ม.1 จากปางบ้านกุดรัง ( 
เชื่อมต่อจุดเดิม)-ศูนย์ทุ่งหญ้า 
 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 350 
 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

กองช่าง             

7 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกดุรัง ม.1 

 (จากแผนฯ ๖๕ หน้า   ล าดับท ี6) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 217) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกดุรัง ม.1 จากบ้าน
กุดรัง( เชื่อมต่อจุดเดิม)-ต าบล
ห้วยเตย ขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กดุ
รัง ก าหนด 
 

100,000 บ้านกุดรัง ม.1 จากบา้นกุดรัง 
( เชื่อมต่อจุดเดิม)-ต าบลห้วย
เตย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร ตามแบบ อบต.กดุรัง 

ก าหนด 
 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกดุรัง ม.1 

  (จากแผนฯ ๖๕ หน้า   ล าดับที ่3) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 217) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกดุรัง ม.1 จากบ้าน
นายจ าปี บุรีนอก -หนองหัว
โคน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร ตามแบบ อบต.กดุรัง 

ก าหนด 

100,000 บ้านกุดรัง ม.1 จากบา้นนายจ าป ี 
บุรีนอก -หนองหัวโคน ขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 
 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ 

อบต.กุดรัง ก าหนด 

กองช่าง             



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัว ม.15 

(จากแผนฯ 61-65 หน้า  91 ล าดับที ่
5) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 218) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัว ม.15 จาก
หน้าวัดบ้านหนองบัว (เช่ือมต่อ
จุดเดมิ) -ถนนโกสมุ -โสกขุ่น 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 

90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 450 

ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กุด
รัง ก าหนด 

200,000 บ้านหนองบัว ม.15 จากหนา้วัด 
บ้านหนองบัว (เช่ือมต่อจุดเดิม) – 
ถนนโกสุม -โสกขุ่น ขนาดกว้าง 
 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที ่
ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร 
 ตามแบบ อบต.กุดรัง ก าหนด 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกลี ่ม.5 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 71 ล าดับที ่
3) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 218) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกลี ่ม.5 จากบ้าน
นางสายสดุา - ถนนแจ้งสนิท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

80.00 เมตร หนา 0.15  

เมตร  ตามแบบ อบต.กดุรัง 

ก าหนด 

200,000 บ้านโคกลี่ ม.5 จากบ้านนาง
สายสดุา - ถนนแจ้งสนิท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
80.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 
  ตามแบบ อบต.กุดรัง ก าหนด 

กองช่าง             

11  โครงการก่อสร้างลงหินคลุก บ้าน
หนองน้ าใส หมู่ท ี12 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า  80  ล าดับ
ที2่) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 219) 

 
 
 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ก่อสร้างลงหินคลุก บ้านหนอง
น้ าใส ม.12 จากแยกบ้านหนอง
น้ าใส -เขตต าบลวังใหม่ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 505 

เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,525 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต.กดุรัง
ก าหนด 

200,000 บ้านหนองน้ าใส ม.12 จากแยก
บ้านหนองน้ าใส -เขตต าบลวัง
ใหม ่ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 505 เมตร หนา 0.10 

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,525 ตารางเมตร ตามแบบ 

อบต.กุดรังก าหนด  
 

กองช่าง 
 

            



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

12 
 
 
 
 
 
 

 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเพื่อ
การเกษตร บ้านดอนโมง ม.7  

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า    ล าดับที1่) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 219) 

 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนลงหินคลุกเพื่อ
การเกษตร บ้านดอนโมง ม.7  

 จากนานายบุญเรือน วิชาค า 

(เช่ือมต่อจุดเดมิ) – นานางเม็ง 

มาลาหอม ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 420 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,260 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.กุดรังก าหนด 

100,000  บ้านดอนโมง ม.7  
 จากนานายบุญเรือน วิชาค า 

(เช่ือมต่อจุดเดมิ) – นานางเม็ง 

มาลาหอม ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 420 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,260 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.กุดรังก าหนด 

กองช่าง 
 

            

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเพื่อ
การเกษตร บ้านหัวช้าง ม.14 

 (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า  89  ล าดับ
ที1่) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 220) 

 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนลงหินคลุกเพื่อ
การเกษตร บ้านหัวช้าง ม.14 

 จากนานายจ านงค์ สีเทา - ถนน
แจ้งสนิท ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 420 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,260 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.กุดรังก าหนด 

100,000  บ้านหัวช้าง ม.14 
 จากนานายจ านงค์ สีเทา - ถนน
แจ้งสนิท ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 420 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,260 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.กุดรังก าหนด 

กองช่าง 
 
 
 

            

ก. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 ยดึ “คนเปน็ศนูยก์ลางการพฒันา” 
    1.ยทุธศาสตรข์อง อบต. ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 ดา้นบรหิารการจดัการ และการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 
  แผนงานการเกษตร  :   

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

1 โครงการธนาคารต้นไม้ ปกปัก รักน้ า 

รักป่า รักแผ่นดิน 
(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 125 ล าดับที ่
1) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5  หน้า 145) 
 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ปกปัก รักน้ า 
 รักป่า รักษาแผ่นดิน ในการสร้างธนาคารต้นไม ้
และปลูกต้นไม้ สร้างแหล่งพันธ์ไมเ้ศรษฐกิจ 
ชุมชนที่หายไป ให้ชุมชนได้น าไปปลูกในพ้ืนท่ี 
ของตนและพื้นท่ีป่าในเขตต าบลกดุรัง เป็นการ 
ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโสมให้คืนความอุดม สมบูรณ ์
ปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในการบ ารุง ดูแล รักษาและอนรักษ์ป่าไม้ให้ม ี
ความอุดมสมบูรณส์ืบต่อไป  

20,000 ต าบลกดุรัง ส านักปลดั             

2 โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าร ิ

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 125 ล าดับที ่
2) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 146) 
 
 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อป้องกันการพัง 
ทลายของหน้าดินในกิจกรรรมปลกูหญ้าแฝกอัน 
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

10,000 ต าบลกดุรัง ส านักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 125 ล าดับที ่
1) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 146) 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่ง 
เสรมิการผลติพืชผลทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิต และบริโภคทีเ่ป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึงการปรับพฤติกรรม 
การผลิตลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการผลิตสินค้า 
อินทรีย์ การให้ความรู้ การรณรงคใ์ห้เห็นถึงความ 
ส าคัญต่อการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ การส่ง 
เสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นมติรกับสิ่ง 
แวดล้อม 

20,000 ต าบลกดุรัง ส านักปลดั             



บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
************************** 

1 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ หน้า 125 ล าดับที ่
3) 
(จากข้อบัญญัติ ๖5 หน้า 147) 
 
 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อ 
สนองพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อด าเนิน 
งานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจเก็บรวบรวม 
ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน ์
ทรัพยากร 

240,000 ต าบลกุดรัง ส านักปลดั             

 


