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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓    ด้านส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑   การจัดการศึกษาและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 

1.ยุทธศาสตร์ที่๓  ด้านการส่ง เสริมคณุภาพชีวิตและความเข้มแข็ง ในชุมชนและสังคม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ  

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)      
1 ก่อสร้างอาคาร

ผู้สูงอายุ 
เพื่อเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ ใน
การทํากิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียน  

 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ตําบลกุดรัง 

2,๕00,000 2,๕00,000� 2,๕00,000� 2,๕00,000� จํานวนนัก 
เรียนผู้สูงอายุ
มากขึ้น 

ผู้สูงอายุมีความ
รู้เท่าเทียมประ 
เทศอาเซี่ยน เกินศักยภาพ 

  

2 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
กุดรัง 

เพื่อให้มีอาคารที่รอง รับแก่
เด็กนัก เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่เป็นมาตร ฐาน 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลกุด
รัง  
 

๒,๕00,000 ๒,๕00,000 ๒,๕00,000 ๒,๕00,000 จํานวนอาคาร
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
จํานวน ๑ 
หลัง 

มีความสะดวก 
สบายในการ 
บริหารจัด การ
ด้านการเรียน
การสอน เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
และศึกษาดูงาน  

 
เกินศักยภาพ 

แบบ ผ.๐๓�
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกุดรัง 
 ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 
 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ  

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)      
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนลูกรัง บ้าน
หนองคลอง หมู่ที่ 
6 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้ยาน 
พาหนะ 

 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากกกโพธิ์ ถึงบ้านหัวนา
คํา ต.นาโพธิ์ ถนนยาว ๙๐๐  ม. กว้าง 4 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวกขึ้น   

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย อบจ. 

  

2 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง

ถนนลาด ยาง บ้าน

กุดเม็ก หมู่ที่ 8 

ต.กุดรัง  

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

ในการใช้ยาน 

พาหนะ 

ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตําบล 

จากบ้านกุดเม็กหมู่ที่ 8 ต.กุดรัง ถึง ต.วังใหม่  

ขนาด กว้าง 5 ม.ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม.  

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทาง
สะดวกขึ้น  

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

อบจ. 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังบ้านหัว
ขัว หมู่ที่ 9เชื่อมต่อ
ระหว่างตําบล
หนองแวง 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ 

 ถนนลงลูกรัง 
1.จากนานายอุดม- บ้านจอมทอง  ขนาดถนน
ยาว ๙๐๐  ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐� ๒๐๐,๐๐๐� ประชาชนเดินทาง
สะดวกขึ้น   

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย อบจ. 

�

�

แบบ ผ.๐๓�
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 ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ  

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)      

 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างตําบล  

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช้
ยานพาหนะ 

ถนนลาดยาง บ้านกุดเม็ก ม.ที่8 
1.จากบ้านกุดเม็ก – ต.วังใหม่ 
ขนาด ยาว      ม. กว้าง      ม.  
หนาเฉลี่ย           ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทาง

สะดวกขึ้น  �

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย อบจ. 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช้
ยานพาหนะ 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนอง
แสง ม.16 ต.ห้วยเตย ถึง บ้าน 
กุดรัง ม1,16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง
ขนาด กว้าง ๕  ม.  ยาว ๙๘๔ ม.   
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  ม. 

2,524,000 2,524,000� 2,524,000� 2,524,000� ประชาชนเดินทาง

สะดวกขึ้น  �

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

อบจ.�

6 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช้
ยานพาหนะ 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านวัง
ทอง ม.7 ต.ห้วยเตย ถึงบ้านกุดรัง 
ม.1,16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง 
ขนาด ยาว ๗๘๐ ม. กว้าง  ๕  ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  ม. 

2,000,000 
 

2,000,000� 2,000,000� 2,000,000� ประชาชนเดินทาง

สะดวกขึ้น  �

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

อบจ.�

7 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช้
ยานพาหนะ 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านโนน
งาม ม.๙  ตําบลห้วยเตย ถึงบ้าน 
กุดรัง ม.1,16 ต.กุดรัง อ.กุดรัง
ขนาด ยาว ๗๘  ม.  กว้าง  ๕  ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕   ม. 

200,000 
 

200,000� 200,000� 200,000� ปริมาณถนน คสล. 

จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

อบจ.�

แบบ ผ.๐๓�



     

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       



 
 
 
                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
                     สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                      ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่นระดับอําเภอ 

                             อําเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
ที่ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
   (ผลผลิตของ

โครงการ) 
2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ  

   
 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
  

 
1 -  การพัฒนา

โครงสร้างการ
ผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ด้านการ
พัฒนา และ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาห- 
กรรมและ
การโยธา 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้าน
หนองคลอง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช้ยาน 
พาหนะ 

 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากกกโพธิ์ ถึงบ้าน
หัวนาคํา ต.นาโพธิ์ 
ถนนยาว ๙๐๐  ม. 
กว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
เดินทาง
สะดวกขึ้น   

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย อบจ. 

     

2 
 
 
 
 
 

-  การพัฒนา
โครงสร้างการ
ผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ด้านการ
พัฒนา และ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาห- 
กรรมและ
การโยธา 

โครงการ

ก่อสร้างถนน

ลาด ยาง บ้าน

กุดเม็ก หมู่ที่ 

8 

ต.กุดรัง  

เพื่อความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมาใน

การใช้ยาน 

พาหนะ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง

เชื่อมต่อระหว่าง

ตําบล จากบ้านกุด

เม็กหมู่ที่ 8 ต.กุดรัง 

ถึง ต.วังใหม่  ขนาด 

กว้าง 5 ม.ยาว 107 

ม. หนา 0.15 ม.  

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
เดินทาง
สะดวกขึ้น  

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 

อบจ. 

3 -  การพัฒนา
โครงสร้างการ
ผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ด้านการ
พัฒนา และ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาห- 
กรรมและ
การโยธา 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังบ้านหัว
ขัว หมู่ที่ 9
เชื่อมต่อ
ระหว่างตําบล
หนองแวง 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช้
ยานพาหนะ 

 ถนนลงลูกรัง 
1.จากนานายอุดม- 
บ้านจอมทอง  ขนาด
ถนนยาว ๙๐๐  ม. 
กว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน
เดินทาง
สะดวกขึ้น   

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย อบจ. 

�

แบบ ผ.๐๓/๑ 



      
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
                     สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                      ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่นระดับอําเภอ 

                             อําเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
ที่ ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์
ของ อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาด
ว่า 

หน่วย
งาน
รับผิด
ชอบ
หลัก 

   (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ  

   
 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
  

 
๔ -  การพัฒนา

โครงสร้างการ
ผลิตและสร้าง
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

ด้านการ
พัฒนา และ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาห- 
กรรมและ
การโยธา 

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาด 
ยางเชื่อม
ระหว่าง
ตําบล  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาในการใช้ยาน 
พาหนะ 

ถนนลาดยาง บ้านกุดเม็ก ม.
8 
1.จากบ้านกุดเม็ก – ต.วัง
ใหม่ ขนาด ยาว ๖๐๐ ม. 
กว้าง ๕  ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๓ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ขึ้น  �

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

อบจ. 

๕ 
 
 
 
 
 

-  การพัฒนา
โครงสร้างการ
ผลิตและสร้าง
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

ด้านการ
พัฒนา และ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาห- 
กรรมและ
การโยธา 

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาในการใช้ยาน 
พาหนะ 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
หนองแสง ม.16 ต.ห้วยเตย 
ถึง บ้านกุดรัง ม1,16 ต.กุด
รัง อ.กุดรังขนาด ยาว ๙๘๔ 
ม. กว้าง ๕ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕  ม. 

2,524,000 2,524,000� 2,524,000� 2,524,000� ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ขึ้น  �

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 

อบจ. 

๖ -  การพัฒนา
โครงสร้างการ
ผลิตและสร้าง
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

ด้านการ
พัฒนา และ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาห- 
กรรมและ
การโยธา 

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาในการใช้ยาน 
พาหนะ 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
วังทอง ม.7 ต.ห้วยเตย ถึง
บ้านกุดรัง ม.1,16 ต.กุดรัง 
อ.กุดรังขนาด ยาว ๗๘๐ ม. 
กว้าง  ๕  ม.  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕  ม. 

2,000,000 
 

2,000,000� 2,000,000� 2,000,000� ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ขึ้น  �

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 
อบจ. 

๗ -  การพัฒนา
โครงสร้างการ
ผลิตและสร้าง
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

ด้านการ
พัฒนา และ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาห- 
กรรมและ
การโยธา 

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาในการใช้
ยานพาหนะ 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
โนนงาม ม.๙  ตําบลห้วยเตย 
ถึงบ้านกุดรัง ม.1,16 ต.กุด
รัง อ.กุดรังขนาด ยาว ๗๘  
ม.  กว้าง  ๕  ม.  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕   ม. 

200,000 
 

200,000� 200,000� 200,000� ปริมาณ

ถนนคสล. 

จํานวน 1 

สาย 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 
อบจ. 

แบบ ผ.๐๓/๑ 



      
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                              แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
                     สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                      ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่นระดับอําเภอ 

                             อําเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
ที่ ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสต

ร์ของ 
อปท. ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงา
น

รับผิดช
อบหลัก 

   (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ  

   
 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
  

 
๘ ส่งเสริมและ

พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อ
ยก ระดับการ
เป็นศูนย์กลาง 
บริการทาง 
การศึกษาและ
วัฒนธรรมของ  
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

การจัดการ
ศึกษาและ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

ด้านการส่ง 
เสริมคุณภาพ
ชีวิตและความ
เข้มแข็ง ใน
ชุมชนและ
สังคม 

สังคมสง 
เคราะห์ 

ก่อสร้าง
อาคาร
ผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็น
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ใน
การทํา
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ของโรงเรียน  

 ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 
ตําบลกุดรัง 

2,๕00,000 2,๕00,000� 2,๕00,000� 2,๕00,000� จํานวน
นักเรียน
ผู้สูงอายุ
มากขึ้น 

ผู้สูงอายุมี
ความรู้เท่า
เทียม
ประเทศ
อาเซี่ยน กองช่าง 

๙ 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อ
ยก ระดับการ
เป็นศูนย์กลาง 
บริการทาง
การศึกษาและ
วัฒนธรรมของ 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

การจัดการ
ศึกษาและ
สร้างสังคม
แห่งการ
เรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

ด้านการส่ง 
เสริมคุณภาพ
ชีวิตและความ
เข้มแข็ง ใน
ชุมชนและ
สังคม 

สังคมสง 
เคราะห์ 

ก่อสร้าง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.
กุดรัง 

เพื่อให้มี
อาคารที่รอง 
รับแก่เด็กนัก 
เรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่เป็นมาตร 
ฐาน สามารถ
เป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้ 

ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลกุดรัง  
 

๒,๕00,000 ๒,๕00,000� ๒,๕00,000� ๒,๕00,000� จํานวน
อาคาร
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
จํานวน ๑ 
หลัง 

มีความ
สะดวก 
สบายในการ 
บริหารจัด 
การด้านการ
เรียนการ
สอน เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
และศึกษาดู
งาน  

กองช่าง 

รวม - - - - ๙ โครงการ - - ๑๑,๕๒๔,๐๐๐ ๑๑,๕๒๔,๐๐๐� ๑๑,๕๒๔,๐๐๐� ๑๑,๕๒๔,๐๐๐� - - - 

แบบ ผ.๐๓/๑ 



  

 

ลงชื่อ..........................................................................เลขานุการ      ลงชื่อ............................................................................ประธาน 

                  (นายวฤทธิ์  สารฤทธิคาม)                                           (.นายประวัติ  กองเมืองปัก) 

           ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดรัง                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดรัง 

 

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขอ อปท.และกรอบประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

 

 

ลงชื่อ..........................................................................เลขานุการ      ลงชื่อ............................................................................ประธาน 

      (....................................................................)                           (...................................................................) 

                 ท้องถิ่นอําเภอกุดรัง                                                         นายอําเภอกุดรัง 

 

หมายเหตุ  ๑. ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดลําดับความสําคัญของโครงการในแบบ ผ.๐๓/๑ พรอ้มลงลายมือชื่อให้ครบตามแบบ 

              ๒. ให้ประธานคณะกรรมการประสาแผนฯ ระดับอําเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดยใช้เลขหนังสือของหน่าวยงานประธานฯ 

 

 


