
                                                                                                     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  ปรับปรุงโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ  
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 
 1.ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการกอสรางสะพาน 

คสล.ขามลําหวย บาน

หนองบัว หมูที่ 2 

เพ่ือความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสญัจร

ไปมา 

กอสรางสะพาน คสล.ขาม
ลําหวยแฮดตอน ลาง บาน
หนองบัว หมูที่ 2 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เกิน

ศกัยภาพ 

๒ โครงการกอสรางสะพาน
ขามลําหวยแทน บานโคลี่  
หมูที่ 5 

เพ่ือความสะดวก   
 และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กอสรางสะพานขามลาํ
หวยแทน บานโคลี ่
หมูที่ 5 

1,500,000 
 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เกิน

ศกัยภาพ 

๓ โครงการกอสรางสะพาน

ขามลําหวยแทน  บานกุด

เม็ก หมูที่ 8 

เพ่ือความสะดวก   
 และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

กอสรางสะพานขามลาํ
หวยแทน  บานกุดเม็ก หมู
ที ่8 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เกิน

ศกัยภาพ 

๔ โครงการกอสรางฝายน้ํา

ลนลําหวยแทน บานโคก

ลี่หมูท่ี 5 

เพ่ือกักเก็บน้ําไวอุปโภค
บริโภค และการเกษตร 

กอสรางฝายน้ําลนลําหวย
แทน บานโคกลี่หมูที่ 5 

1,๕00,000 

 

 

 

1,๕00,000 

 

 

 

1,๕00,000 

 

 

 

1,๕00,000 

 

 

 

กักเก็บน้ําจํานวนมาก
ขึ้นเพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตร 

ไดพัฒนาแหลงน้ําใน
การอุปโภคบริโภค ทํา
เกษตร กรรมและยง
สัตว 

เกิน

ศกัยภาพ 

๕ โครงการกอสรางฝายเก็บ

น้ําเพื่อการเกษตร 

บานโคกลี่หมูที่ 5 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน

การอุปโภคบริโภค และ

เพ่ือการเกษตรกรรม

และเลี้ยงสตัว 

กอสรางฝายเก็บน้ําเพ่ือ

การเกษตร 

บานโคกลี่หมูที่ 5 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กักเก็บน้ําจํานวนมาก
ขึ้นเพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภคและ
การเกษตร 

ไดพัฒนาแหลงน้ําใน
การทําเกษตรกรรม
และเลี้ยงสตัว 

เกิน

ศกัยภาพ 

 

แบบ ผ. ๐6 



 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณ 

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

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็ง ในชุมชนและสังคม 
               1.1 แผนงานกองสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการซอมแซมบาน 

ผูสูงอายุ  ผูพิการ 

 ผูดอยโอกาส 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอาย/ุพิการ ในตําบล
กุดรัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ผูสูงอายุ.ผูดอยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

หนวยงานอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐6 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564  
     ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  ปรับปรุงโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 

      สอดคลองกับ THAILAND 4.0  ขอ 2.   เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลย ี
 ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 4  ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการและการทองเที่ยว 

               1.1 แผนงานกองสงเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑ โครงการสนับสนุนการ

ถายทอดเทคโนโลยี 

เพ่ือสรางองคความรู
แบบผสมผสาน 

การสนับสนุนการ
ถายทอดเทคโนโลยี 

500,000 500,000 500,000 500,000 ผูไดรับผลประโยชน ประชาชนสามารถใช
เทคโนโลยีในการลงทุน
อยางคุมคา 

หนวยงานอ่ืน 

 

แบบ ผ. ๐6 


