บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ปรับปรุงโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่ 1)
เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2561

โครงการกอสรางถนน
หินคลุกบานกุดรัง หมู
ที่ 1

2

โครงการกอสรางถนน
คสล.บานกุดรัง
หมูที่ 1

3

โครงการกอสรางทาง
ระบายน้ําพรอม ฝา
ปด และบอพักน้ํา
บานกุดรัง หมูท1ี่

เพื่อการสัญจร กอสรางถนนลงหินคลุก 1.จากไรนางเพ็ญ
สะดวกและ จันทร-นานาง อรทัย กวาง 3 ม. ยาว 200 ม.
ปลอดภัย หนาเฉลี่ย0.08- 0.15 ซม. พรอมปรับเกลี่ย
เรียบ
เพื่อความ ถนน คสล. จากปากทางบานกุดรังถึงศูนยทุง
สะดวกในการ หญา กวาง 5 ม.ยาว 39 ม. หนา 0.15 ม.
สัญจรไปมาใน 2.จากบานนายสมัย ถึงบานนางพูนสุข กวาง 5
การใช
ม. ยาว 39 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ยานพาหนะ 3.จากบานนายสําลี ถึง บานนางสุทธาทิโก กวาง
5 ม. ยาว 39 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
เพื่อความ กอสรางรองระบายน้ํา พรอมฝาปดและบอ
สะดวกในการ พักน้ํา ภายในหมูบานกวาง 0.40 ม. ยาว
ระบายของน้ํา 80 ม.

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

2564

(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

1

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

แบบ ผ. ๐๑´

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(บาท)

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญ ประชาชนไดรับ
จรสะดวกและ ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

กองชาง

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเดิน
ทางสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

200,000 200,000 200,000 200,000 น้ําไมทวมขัง

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

กองชาง

แบบ ผ. ๐๑´

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่ 2)
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําภาย ใน
หมูบาน หนองบัว หมู
ที่ 2

เพื่อใหการไหล สรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน ขนาดกวาง
ของน้ําสะดวก 0.40 ม. ยาว 240 ม.
/ชุมชนสะอาด

2

โครงการกอสรางถนน
คสล.
บานหนองบัว
หมูที่ 2

เพื่อความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมาใน
การใชยาน
พาหนะ

กอสรางถนน คสล.
1.จากม.2– ม.6(เชื่อมตอจุดเดิมถึงบอขยะ)
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 351 ม.หนา0.15 ม.
2.จากบานนายบุญเทียบเชื่อมถนนโสกขุน-โกสุม
พิสัยกวาง 5 ม.ยาว39 ม.หนา0.15 ม.
3.รอบหมูบานหนองบัว ขนาดกวาง 4 ม. ยาว
488 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

2564

(ผลผลิตของโครงการ)

1

ตัวชี้วัด

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000 น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

3

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก
บานหนองบัว
หมูที่ 2

เพื่อความ
กอสรางถนนลงหินคลุก
100,000
สะดวกในการ จากนานายสมพงษ ถึงนานายวิรัตน ขนาดถนน
สัญจรไปมาใน กวาง 4 ม. ยาว 420 ม. หนาเฉลีย่ 0.08การใชยาน
0.12 ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
พาหนะ

100,000

100,000

100,000

ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

4

โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดินบาน
หนองบัว
หมูที่ 2

เพื่อความ
กอสรางถนนยกรองพูนดินขางวัดปา ถนนกวาง
สะดวกในการ 4 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลีย่ 0.70-1 ม.
สัญจรไปมาใน พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
การใช
ยานพาหนะ

100,000

100,000

100,000

ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

100,000

แบบ ผ. ๐๑´
ที่
5

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อความ
กอสรางทางเทา คสล. สะดวกในการ
รอบสระบานหนองบัว เดินทางและ
หมูที่ 2
ปลอดภัย

เปาหมาย
ผลผลิตของโครงการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

เพื่อความสะดวกในการระบายของน้ํา
100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(kPI)

ประชาชน
100,000 เดินทางสะดวก
และสะดวกใน
การออกกําลัง
กาย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่3)
1

2

โครงการกอสรางถนน
คสล.บานหนองปาน
หมูที่ 3

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก บานหนอง
ปาน หมูที่ 3

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ
เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ

กอสรางถนน คสล.
1.จากนานายสมบูรณ -สระสาธารณะ(วัดเกา)
ถนนกวาง 5 ม.ยาว 39 ม. หนา 0.15 ม.
2.จากบานนายสมหมาย -บานนายอุทัย สาระ
อินทร ถนนกวาง 5 ม.ยาว 39 ม.หนา 0.15ม

200,000

กอสรางถนนหินคลุก
๒๐๐,๐๐๐
1.จากวัด-นานายปนสาย ขนาดถนนกวาง 4
ม. ยาว 420 ม. หนาเฉลีย่ 0.08-0.12 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
2.จากปาสาธารณประโยชน-กุดเม็ก กวาง 4 ม.
ยาว 420 ม. หนาเฉลี่ย 0.08-0.12 ม.พรอม
ปรับเกลีย่ เรียบ
3.จากบานหนองปาน ถึงบานกุดเม็ก กวาง 4
ม. ยาว 420 ม. หนาเฉลีย่ 0.08-0.12 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
4. จากบานหนองปาน ถึงบานโคกลี่ กวาง 4 ม.
ยาว 420ม. หนาเฉลีย่ 0.08-0.12 ม.พรอม
ปรับเกลีย่ เรียบ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

200,000

๒๐๐,๐๐๐

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

กองชาง

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

กองชาง

3

4

5

6

โครงการกอสราง
สะพาน คสล. ขามลํา
หวยแทน บานหนอง
ปาน หมูที่ 3

เพื่อการสัญจร กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวยแบบรถขาม
สะดวกและ
ได ขนาด กวาง 4 ม. ยาว 7 ม.
ปลอด ภัย

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ํา(รอบ
หมูบาน) บานหนอง
ปาน หมูที่ 3

เพื่อใหการไหล กอสรางรองระบายน้ํารอบหมูบาน ขนาดกวาง
ของน้ํา
0.40 ม. ยาว 80 ม.
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน บาน
หนองปาน หมูที่ 3

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

100,000

100,000

100,000

100,000

กอสรางถนนยกรองพูนดินจากขางวัดถึง
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค ขนาดกวาง 4 ม.
100,000
ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.70-1 ม.พรอมปรับ
เกลี่ยเรียบ

โครงการกอสราง ถนน เพื่อความ
กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบา น ขนาดกวาง 100,000
คสล.ภายในหมูบา น
สะดวกในการ 5 ม.ยาว 39 ม. หนา 0.15 ม.
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกใน
ปลอดภัย
การสัญจร

กองชาง

น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง

กองชาง

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

กองชาง
กองชาง

ที่
1

2

3

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่4)
เปาหมาย
วัตถุประสง
โครงการ
ค
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําภายในหมู
บานพรอมบอพักน้ํา
บานหัวชาง หมูที่ 4

เพื่อใหการไหล
ของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

กอสรางรองระบายน้ํา ขนาด กวาง 0.40 ม.
ยาว 320 ม.

แบบ ผ. ๐๑´

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

400,000

400,000

400,000

400,000

โครงการกอสรางถนนยก เพื่อความ
กอสรางถนนยกรองพูนดินจาก1.นานายอุทิศ ถึง ๒๐๐,๐๐๐
รองพูนดิน บานหัวชาง สะดวกในการ นานายทองสุข อินไชย ขนาดกวาง 4 ม. ยาว
หมูที่ 4
สัญจรไปมาใน 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.70-1 ม.พรอมปรับเกลี่ย

โครงการกอสรางถนน
คสล.

การใช
ยานพาหนะ

เรียบ
2.จากนานายวรุฬ เกียงขวาถึงนานางดวงแกว ศรี
ชินเลิศ ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา
เฉลี่ย 0.70-1 ม.พรอมปรับเกลีย่ เรียบ
3.ลําหวยหนองแสง ถึง นานายคมสันต จันทนเทศ
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย
0.70-1 ม.พรอมปรับเกลีย่ เรียบ

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ

กอสรางถนน คสล.
1.จากรอบหนองพุก ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 39 ๑๐๐,๐๐๐
ม. หนา 0.15 ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
2.ถนน คสล.ภายในหมูบาน
กวาง 5 ม. ยาว 39 ม.
หนา 0.15 ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกใน
ปลอดภัย
การสัญจร

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

กองชาง

กองชาง

4

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก พรอมวางทอ
ระบายน้ําภายในเขต
หมูบานหัวชาง หมูที่ 4

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใชยาน
พาหนะ

กอสรางถนนลงหินคลุก
150,000
1.จากนานายบุญแฮม เกียงขวาถึงนานางสุข
สวรรค ขนาดถนนกวาง 4 ม. ยาว 504 ม.
หนาเฉลี่ย 0.08-0.12 ม.พรอมปรับเกลีย่ เรียบ
2.จากแยกหมูท4ี่ ถึงถนนแจงสนิทกวาง 4 ม.
ยาว 504 ม. หนาเฉลี่ย 0.08-0.12 ม.พรอม
ปรับเกลีย่ เรียบ
3.จากสามแยกบานหัวชาง-ปาโคกกลางกวาง 4
ม. ยาว 504 ม. หนาเฉลีย่ 0.08-0.12 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ

150,000

150,000

150,000

ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่5)
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

กองชาง

กอสรางถนน คสล.
300,000
1.จากบานโคกลี-่ บานหนองปาน ขนาดกวาง 5
ม.ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม.
2.จากบานนางสายสุดา ถึง ถนนแจงสนิท ขนาด
กวาง5 ม.ยาว 78 ม.หนา 0.15 ม.
3.จากปากทางหมูบาน – ถนนแจงสนิท ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 107 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.

300,000

300,000

300,000

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

กองชาง

(ผลผลิตของโครงการ)
1

โครงการกอสรางถนน เพื่อความ
กอสรางถนนลงหินคลุก
ลงหินคลุกบานโคกลี่ สะดวกในการ 1.จากนานายไพบูลย -ถนนแจงสนิท(เชื่อมตอ
หมูที่ 5
สัญจรไปมาใน จุดเดิม) ขนาดถนนกวาง 4 ม. ยาว 672 ม.
หนาเฉลี่ย 0.08-0.10 ม.พรอมปรับเกลีย่ เรียบ
การใช
ยานพาหนะ

๒

โครงการกอสรางถนน เพื่อความ
คสล.บานโคกลี่
สะดวกในการ
หมูที่5
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ

ที่

3

4

5

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําภายใน
หมูบาน บานโคกลี่
หมูที่ 5
โครงการกอสรางถนน เพื่อความ
กอสรางถนนยกรองพูนดินจาก1.บานนาย
200,000
ยกรองพูนดินบานโคก สะดวกในการ ประสิทธิ์ ตาไข ถึง ลําหวยแทน ขนาดกวาง 4
ลี่ หมูที่ 5
สัญจรไปมาใน ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลีย่ 0.70-1 พรอมปรับ
เกลี่ยเรียบ
การใชยาน
พาหนะ

น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

กองชาง

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

เพื่อการ
กอสรางรองระบายน้ํา ขนาด กวาง 0.40 ม.
กระบายน้ําทิ้ง ยาว 320 ม.
ไมกักขัง และ
สงกลิ่นเหม็น

โครงการปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุง
ภายในหมูบาน
ถนนภายใน
หมูบาน

ลงหินคลุกภายในหมูบาน ขนาดกวาง 4 ม.
ยาว 572 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พรอมปรับ
เกลี่ยเรียบ

๒๕๐,๐๐๐

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

กองชาง

ที่

1

2

๓

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูท6ี่ )
เปาหมาย
วัตถุประสง
โครงการ
ค
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดินพรอมลง เพื่อความสะหินคลุก บานหนอง
ดวกในการสัญ
คลอง หมูที่ 6
จรไปมาในการ
ใชยานพาหนะ
กอสรางถนน คสล.
บานหนองคลอง
หมูที่ 6

โครงการกอสรางทอ
ลอดเหลี่ยมเขา
หมูบานหนองคลอง
หมูที่ 6

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ

แบบ ผ. ๐๑´

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

กอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงหินคลุก
100,000
-จากบานนายประยูร สะสิมถึงบานนายวิไล
เสริมสาย ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.08-0.15 ม.

กอสรางถนน คสล.
1. จากวัด – นานายคําวน ขนาดกวาง 4 ม.
ยาว 147 ม. หนา 0.15 ม.
2.จากวัด ถึง บอขยะ ขนาดกวาง 5 ม. ยาว
117 ม.หนา 0.15 ม.
3. จากบานนายสุนทร ถึงบานนายสงา ขนาด
กวาง 3 ม. ยาว 198 ม.หนา 0.15 ม.
4.จากสหกรณ ถึงบานนายวิไล
ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 198 ม.หนา 0.15 ม.
5.จากบานหนองคลอง ถึงบานหัวชาง ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม.
6.เสนหลังโรงเรียนหนองคลอง-หัวขัว ขนาด
กวาง 4 ม.ยาว 147 ม. หนา 0.15 ม.
เพื่อใหการไหล กอสรางทอลอดเหลี่ยมเขาหมูบานขนาด กวาง
ของน้ําสะดวก 0.80 ม. ยาว 5 ม.

ตัวชี้วัด

๓๐๐,๐๐๐

500,000

500,000

500,000

500,000

น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่7)
1

๒

๓

๔

เพื่อความ
โครงการกอสรางถนน
สะดวกในการ
คสล. บานดอนโมง
สัญจรไปมาใน
หมูที่ 7
การใช
ยานพาหนะ

กอสรางถนน คสล.
30๐,๐๐๐
1. จากบานนางคําหนาย – หนาวัดกลาง ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 83 ม.หนา 0.15 ม.
2.จากหนาวัดกลางกุดรัง - รพ.สต.กุดรัง ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 83 ม.หนา 0.15 ม.
3. จากบานนางออมใจ – บานนางไสว ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 97 ม.หนา 0.15 ม.
4.จากแยก รพ.สต. - บานพอสินธุ สุนทรขนาด
กวาง 3 ม. ยาว 86 ม.หนา 0.10 ม.
5.จากบานนางออมใจ ถึงปากทางบานหนอง
แสง ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 83 ม.หนา 0.15 ม.
6.ชวงหนาวัดกลางกุดรัง-บานหนองปาน ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 896 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
กอสรางถังประปาประจําหมูบาน ขนาด สูง 30 ๓๐๐,๐๐๐
ลบ.ม.
ถังน้ําใสขนาด 100 ลบ.ม. ระบบกรองน้ําผิวดิน
ขนาด 10 ลบ.ม.

3๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ประชาชนได
บริโภคน้าํ อยาง
ทั่วถึง

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

กอสรางรองระบายน้ํา
100,000
1.จากบานนางศิมาภรณ-บานนายเชาว กางเกตุ
ขนาด กวาง 0.04 ม. ยาว 80 ม.
2.จากบานนางสายทอง-หลัง รพ.สต.ขนาด
กวาง 0.04 ม. ยาว 80 ม.
3.จากหนา รพสต.-บานนางประมวล ดวงออน
นามขนาด กวาง 0.04 ม.ยาว 80 ม.

100,000

100,000

100,000

น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

กองชาง

โครงการซอมแซม
เพื่อใหประชา ลงหินคลุกเชื่อมตอระหวางหมูบาน ขนาดกวาง ๒๐๐,๐๐๐
ถนน บานดอนโมง หมู ชนสัญจร
5 ม. ยาว 896 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. พรอม
ที่ 7
สะดวกขึน้
ปรับเกลีย่ เรียบ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกขึ้น
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

เพื่อใหมีน้ํา
โครงการกอสรางถัง
อุปโภคประปาหมูบาน หมูท๗ี่
บริโภคอยาง
เพียงพอ
โครงการกอสรางรอง
เพื่อใหการไหล
ระบายน้ํารอบหมูบาน
ของน้าํ
บานดอนโมง หมูที่ 7
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

3๐๐,๐๐๐

3๐๐,๐๐๐

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

๕

โครงการกอสรางถนน
หินคลุกเพื่อ
การเกษตรบานดอน
โมง หมูที่ 7

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ

ลงหินคลุก
๒๐๐,๐๐๐
1.จากบานนางออมใจ–นานายไตรรงค กางเกตุ
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 83 ม. หนาเฉลี่ย0.15
ม.พรอมปรับเกลีย่ เรียบ
2.จากนานายธาณา(กํานัน)-นานางจันทรสุดา
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 83 ม. หนาเฉลี่ย0.15 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
3.จากนานางบุญจิตร ถึงนายสุเมธ ขนาดกวาง
4 ม. ยาว 107 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.พรอม
ปรับเกลีย่ เรียบ
4.จากนานายบุญเรือน วิชาคํา-ไรนายบุญเรือน
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 83 ม. หนาเฉลี่ย0.15
ม.พรอมปรับเกลีย่ เรียบ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

กองชาง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่8)
ที่
๑

๒

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางถนน
คสล. บานกุดเม็ก
หมูที่ 8

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ

โครงการกอสรางถนน เพื่อความ
ยกรองพูนดินพรอมลง สะดวกในการ
หินคลุก
สัญจรไปมาใน
การใชยาน
พาหนะ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

๒๕๖๑
2๐๐,๐๐๐

2562
2๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓
2๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
2๐๐,๐๐๐

(KPI)
จะไดรับ
ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

รับผิดชอบ
กองชาง

ยกรองพูนดินพรอมลงหินคลุก
2๐๐,๐๐๐
1.จากนานายบุญทัน – นานางทองมา นามทับ
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 400 ม.หนาเฉลี่ย0.080.15 ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
2..จากแยกนานายบุญชู -นานายณรงค บัว
เผื่อนขนาดกวาง 4 ม. ยาว 400 ม.หนาเฉลีย่

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ประชาชนสัญจร ประชาชนไดรับ
สะดวกและ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

กองชาง

(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนคสล.
1.จากวัด – ลําหวยแทนขนาดกวาง 4 ม. ยาว
97 ม.หนา 0.15 ม.
2.จากถนนแจงสนิท – ดอนตาปูข นาดกวาง 4
ม. ยาว 97 ม.หนา 0.15 ม.
3.สายบานกุดเม็ก – บานหนองปานขนาดกวาง
5 ม. ยาว 83 ม.หนา 0.15 ม.

0.08- 0.15 ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
4.จากทิศใตของวัด – ลําหวยแทนขนาดกวาง
4 ม. ยาว 400 ม.หนาเฉลี่ย0.08- 0.15 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
5.จากนานายอภิสิทธิ์ –ถนนลาด ยางบานหนอง
แสง ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 400 ม.หนาเฉลีย่
0.08- 0.15 ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
6..จากนานายบุญชู –นานายบัวรินทร
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 400 ม.หนาเฉลี่ย0.080.15 ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ

๓

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําภายใน
หมูบาน บานกุดเม็ก
หมูที่ 8

รองระบายภายในหมูบาน ขนาด กวาง 0.40 ม. ๒๐๐,๐๐๐
เพื่อใหการไหล ยาว 160 ม.
ของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

กองชาง

แบบ ผ. ๐๑´

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่9)
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังใน
ตําบล บานหัวขัว
หมูที่ 9

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช
ยานพาหนะ

โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน
๒ บานหัวขัว
หมูที่ 9
กอสรางถนน
๓ คสล. บานหัวขัว
หมูที่ 9

๔

โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก
บานหัวขัว
หมูที่ 9

เพื่อใหการไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชนสะอาด

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช
ยานพาหนะ

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช
ยานพาหนะ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

2562

ถนนลงหินลูกรัง
1.จากนานายณรงค – นานายจําปา ขนาด
กวาง4 ม.ยาว 1,800 ม.หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

100,000

100,000

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

100,000

100,000

กอสรางรองระบายน้ํา กวาง 0.40 ม.
ยาว 80 ม.

100,000
ถนนคสล.
1.จากถนนแจงสนิท - บานนายถวิล กวาง 5
ม. ยาว 42 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
2. จากโรงกลึง – บานนายสี ขนาดกวาง 5
ม. ยาว 42 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ลงหินคลุก
1.จากนานายณรงค -นานายจําปา ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 336 ม. หนาเฉลีย่ 0.080.10 ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ

100,000

100,000 100,000

100,000

100,000

100,000 100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
ประชาชนสัญจรสะดวก ความสะดวก
และปลอดภัย
และปลอดภัย

กองชาง

น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง

กองชาง

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

ประชาชนสัญจรสะดวก ประชาชนไดรับ
และปลอดภัย
ความสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนสัญจรสะดวก ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

โครงการ
เพื่อใหการสัญจรสะดวก
ขึ้น
๕ ปรับปรุงถนน
ลูกรัง บานหัวขัว
หมูที่ 9

6

โครงการกอสราง เพื่อการไหลขอน้ําสะดวก
ทอลอดเหลีย่ ม และน้าํ ไมทวมขัง
บานหัวขัว
หมูที่ 9

ลงดินลูกรัง
100,000 100,000
1.จากนานายสุระเยส ปตถาวะโร-ถนนแจง
สนิท ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
2.จากนานายวิไล - นานายสมนึก สีทับขนาด
กวาง 4 ม.ยาว 900 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
3. จากนานางตอม – นานายจําปาขนาด
กวาง 4 ม.ยาว 900 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
4.จากปากทางบานหนองคลอง – โรงเรียน
หนองคลองหัวขัวขนาดกวาง 4 ม. ยาว 900
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ

100,000 100,000

ประชาชนไดรับ
ประชาชนสัญจรสะดวก
ความสะดวก
และปลอดภัย
และปลอดภัย

250,000
กอสรางทอลอดเหลี่ยม
1.ชวงนานายสําลวย กาหลง ขนาดกวาง
0.80 ม. ยาว 5 ม. สูงเฉลีย่ 0.80 ม.
2.ชวงนานายสมนึก สีทับ ขนาดกวาง 0.80
ม. ยาว 5 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.

250,000

น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง

250,000

250,000

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ. ๐๑´

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูท1ี่ 0)
ที่

1

โครงการ
โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา บานโสกขุน
หมูที่ 10

วัตถุประสงค
เพื่อใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด

๒

๓

๔

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

๒๕๖๑
2562
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ น้ําไหลสะดวกและไม
กอสรางรองระบายน้ํา
1.จากหนาที่วาการอําเภอ-ลําหวยโสกขุน ขาด
ทวมขัง
กวาง0.40 ม. ยาว 80 ม.
2.บริเวณตลาดกลางโสกขุน ขนาดกวาง0.40
ม. ยาว 80 ม.
3.จากบานนายพุทธา – นานางสมจิตร(เชื่อมตอ
จุดเดิม) ขนาดกวาง0.40 ม.
ยาว 80 ม.

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง

โครงการกอสรางถนน
คสล. บานโสกขุน
หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ

100,000
กอสรางถนน คสล.
1.จากบานนายธรรมนูญ-ถนนหัวชาง-โสกขุน
2.จากถนนบานบอแก-หนาที่วาการอําเภอกุดรัง
3.จากถนนแจงสนิท – นานางทองคํา ชาสมบัติ
4.จากถนนบอแก ถึงนานาย คําปน แกวหลอน
5.จากบานนายเซียม ทัพพรหม ถึง บานนางไสว ตันเสรี
6.จากหอประปาโสกขุน-บานสวาง

100,000

100,000

100,000

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก บานโสกขุน หมูที่
10

เพื่อความสะดวก ลงหินคลุก จากถนนโกสุมพิสัย - นานายสัมฤทธิ์ 100,000
ในการสัญจรไปมา ดีแหบ ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 336 ม. หนา
ในการใชยาน
เฉลี่ย 0.08-0.10 ม.
พาหนะ

100,000

100,000

100,000

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม บานโสกขุน
หมูที่ 10

เพื่อใหการไหล
ของน้ําสะดวก

กอสรางทอลอดเหลี่ยม(ชวงขามลําหวยโสกขุน
ตอนบน)ขนาดกวาง 0.80 ม. ยาว 5 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000

น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง

๕

โครงการกอสรางถนนยก
รองพูนดินพรอมลงหินคลุก

บานโสกขุน หมูที่ 10

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสัญจร
เพื่อความสะดวก กอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงหินคลุก
ในการสัญจรไปมา จากถนนบอแก – นานายทองสา ขนาดกวาง 4
สะดวกและปลอดภัย
ในการใช
ม. ยาว 200 ม. พรอมปรับเกลีย่ เรียบ
ยานพาหนะ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ
การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

รับผิดชอบ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูท1ี่ 1)
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

โครงการ

1

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําภายในหมูบา น
บานสวาง หมูที่ 11

เพื่อใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด

โครงการกอสรางถนนยก
รองพูนดิน หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก กอสรางถนนยกรองพูนดิน ขนาดกวาง 4 ม.
ในการสัญจรไปมา ยาว 1,400 ม.หนาเฉลี่ย 0.70-1 ม. พรอม
ในการใชยาน
ปรับเกลีย่ เรียบ
พาหนะ

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร

โครงการกอสรางถนน
คสล. หมูที่ 11

เพื่อความสะดวก กอสรางถนน คสล. จากบานสวาง ถึงบานโสก
ในการสัญจรไปมา ขุน ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 78 ม.หนาเฉลีย่
ในการใช
0.15 ม.
ยานพาหนะ

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร

๒

๓

๔

๕

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ที่

๒๕๖๑
2562
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบา นสวาง หมูที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 น้ําไหลสะดวกและไม
11 ขนาดกวาง 0.40 ม. ยาว 160 ม.
ทวมขัง

สะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

โครงการกอสรางสะพาน เพื่อการสัญจรสะ กอสรางสะพานขามลําหวยโสกขุน หมูที่ 11
ขามหวยโสกขุน หมูที่ 11 ดวกและปลอดภัย ชวงนานายสมพร ไวเสนา ขนาดกวาง 1.60
ม. ยาว 5 ม.

200,000

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก หมูที่ 11

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร

เพื่อความสะดวก ลงหินคลุก หมูที่ 11 ขนาดกวาง 4 ม. ยาว
ในการสัญจรไปมา 672 ม. หนาเฉลี่ย 0.18-0.10 ม. พรอม
ในการใช
ปรับเกลีย่ เรียบ
ยานพาหนะ

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง
กองชาง

กองชาง
กองชาง

แบบ ผ. ๐๑´

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่12)
ที่
1

2
๓

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

๒๕๖๑
2562
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
โครงการกอสรางถนน
เพื่อความสะดวก กอสรางถนน คสล.
คสล. บานหนองน้ําใส หมู ในการสัญจรไปมา 1.จากบานหนองน้ําใส – วัดปา
สะดวกและปลอดภัย
ที่ 12
ในการใช
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ยานพาหนะ
2.จากถนนแจงสนิท – ดอนตาปู
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
3.จากบานนางบุญศรี – วัดปา
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
4.จากบานนายมงคล – บานนางจินดา
ขนาดกวาง 5ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
5.จากบานนางฉันทนา – บานนางจินดา
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
6.จากบานนายสมร – บานนายประชา
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
7.จากบานนายสนั่น – ลําหวยแทน
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
8.จากวัดกุดเม็ก – เขตตําบลวังใหม
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

จะไดรับ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

รับผิดชอบ

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําพรอมฝาปด
ภายในหมูบาน บานหนอง
น้ําใส หมูที่ 12
โครงการกอสรางถนน ยก
รองพูนดิน บานหนองน้ํา
ใส หมูที่ 12

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

เพื่อใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด

กอสรางรองระบายน้ํา ขนาด กวาง 0.40 ม.
ยาว 80 ม.

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใชยาน
พาหนะ

๑๐๐,๐๐๐
กอสรางถนนยกรองพูนดิน
1.จากนานายสนั่น – นานายสมศักดิ์ ขนาดกวาง
4 ม. ยาว 700 ม.หนาเฉลี่ย 0.70-1 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองชาง

กองชาง
กองชาง

๕

2.จากนานายสมบัติ กางอินเดช – ถนนแยกวัด
ปา ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 700 ม.หนาเฉลีย่
0.70-1 ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ
โครงการกอสรางทางเดิน เพื่อความสะดวก/ กอสรางทางเดินเทารอบสนามกีฬาบานหนอง
เทารอบสนามกีฬา
ปลอดภัย ในการ น้ําใส หมูที่ 12 ขนาด กวาง 1.50 ม. หนา
หมูบาน บานหนองน้ําใส เดินและการออก เฉลี่ย 0.08-0.10 ม.
หมูที่ 12
กําลังกาย

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย
ในการออกกําลังกาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

๒๕๖๑
2562
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางรองระบายน้ําระหวางหมูบ าน จากบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร
หนองคลอง – บานศรีวิไล ขนาดความกวาง
สะดวกและปลอดภัย
0.40 ม. กวาง ยาว 160 ม.

จะไดรับ
การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

รับผิดชอบ

โครงการกอสรางถนน
คสล.
บานศรีวิไล หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก กอสรางถนน คสล. จากหลังโรงเรียนบานหนอง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
ในการสัญจรไปมา คลองหัวขัว-ทางเขาบานหนองคลอง ขนาด
สะดวกและปลอดภัย
ในการใช
กวาง 4 ม.ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม.
ยานพาหนะ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

โครงการกอสรางถนน
ลูกรังบานศรีวไิ ล หมูที่
13

เพื่อความสะดวก ลงลูกรัง เสนหลังโรงเรียนบานหนองคลอง-หัวขัว 100,000 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
ในการสัญจรไปมา ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 900 ม. หนาเฉลี่ย
สะดวกและปลอดภัย
ในการใช
0.15 ม.
ยานพาหนะ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

โครงการกอสรางทาง
ระบายน้ําภายในหมูบา น
บานศรีวิไล หมูที่ 13

เพื่อใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด

กอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบา น
บานศรีวิไล หมูที่ 13 ขนาดกวาง 0.40 ม.
ยาว 160 ม.

200,000 200,000 200,000 200,000 น้ําไหลสะดวกและไม

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

โครงการกอสรางสะพาน
ขามลําหวยขี้หนู บานศรี
วิไล หมูที่ 13

เพื่อการสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางสะพานขามลําหวยขี้หนู บานศรีวิไล
หมูที่ 13 ชวงนานายทองมี - นานายสมาน
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 20 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนเดินทาง

100,000

100,000

100,000

100,000

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่13)
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางรอง
เพื่อใหการไหล
ระบายน้ําระหวางหมูบาน ของน้าํ สะดวก/
บานศรีวิไล หมูที่ 13
ชุมชนสะอาด

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ทวมขัง

สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง
กองชาง

๖

โครงการกอสรางถนนยก เพื่อความสะดวก กอสรางถนนยกรองพูนดิน จากบานนายสวัสดิ์
รองพูนดินบานศรีวิไล หมู ในการสัญจรไปมา - นานางลาวัลย ขนาดกวาง 4 ม.ยาว 375
ที่ 13
ในการใชยาน
ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม.
พาหนะ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร

สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ
การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

รับผิดชอบ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่14)
ที่
1

๒

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางรอง
เพื่อใหการไหล
ระบายน้ํา ภายในหมูบาน ของน้าํ สะดวก/
ชุมชนสะอาด

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก บานหัวชาง
หมูที่ 14

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ

โครงการกอสรางถนนยก เพื่อการสัญจร
รองพูนดินเพื่อการเกษตร สะดวกและ
บานหัวชาง หมูที่ 14
ปลอดภัย
๓

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบา น
1.จากบานแมขาล – บานนายชัยศรี ขนาด
กวาง 0.40 ยาว 80ม
2.จากบานนายพุทธ - ประตูวัด หัวชาง ขนาด
กวาง 0.40 ยาว 80ม
3.จากบานนางหนา รังษา-บานนางวิไลวรรณ
ขนาดกวาง 0.40 ยาว 80ม

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑

2562

(KPI)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง

2๐๐,๐๐๐
ลงหินคลุก
1.จากนานางเวิน ถึง บานชางนูน ขนาดกวาง 4
ม. ยาว 336 ม. หนาเฉลี่ย 008-1 ม. พรอม
ปรับเกลีย่ เรียบ
2.จากนานายคําพันธ ไชยบัง ถึง แยกบานหนอง
ปาน- โคกลี่ ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 336 ม.
หนาเฉลี่ย 008-1 ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ

2๐๐,๐๐๐

กอสรางถนนยกรองพูนดินเพื่อการเกษตร
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย
0.70-1 ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓

2๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔

2๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

กองชาง

๔

5

โครงการกอสรางถนน
คสล. บานหัวชาง
หมูที่ 14

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม บานหัวชาง
หมูที่ 14

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ

เพื่อใหการไหล
ของน้ําสะดวก

2๐๐,๐๐๐
กอสรางถนน คสล.
1.จากนานายสัง – บานหนองปาน
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 83 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
2.จากบานนายชัยศรี - ลําหวยแทน (ม.3)
ขนาดกวาง 4 ม.ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม.
3.จากบานนางผุสดีฯ - ถนนโสกขุนโกสุมพิสยั
ขนาดกวาง 4 ม.ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม.
4.จากนานายสําพันธ ไชยบัง ถึงนานายเจริญ
เพ็งนาม
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 83 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
5.จากนานางบัวเวิน เพชรกอง- บานธรรมนูญ
ไชยวิเศษ
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 83 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
6.จากนานายสังข ถึงนานายสมหมาย
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 83 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
7.จากจุดเดิม ถึง ถนนรอบเมือง ขนาดกวาง 5
ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

2๐๐,๐๐๐

2๐๐,๐๐๐

2๐๐,๐๐๐

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

300,000 300,000 300,000 300,000 น้ําไหลสะดวกและน้าํ
กอสรางทอลอดเหลี่ยม
1.ชวงนานางอาภรณและนานางลัคณาสายหยุด
ไมทวมขัง
ขนาดกวาง 0.80 ม. ยาว 5 ม. สูงเฉลี่ย
0.80 ม.
2.ชวงนานายอําคา พลสิทธิ์
ขนาดกวาง 0.80 ม. ยาว 5 ม. สูงเฉลี่ย
0.80 ม.

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

การไหลของน้ํา
สะดวก

กองชาง

แบบ ผ. ๐๑´

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมูที่15)
ที่
1

๒

๓

๔

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑

2562

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐
กอสรางถนน คสล. เชื่อมตอระหวางหมูบาน
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 83 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําภายในหมูบา น
บานหนองบัว หมูที่ 15

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ
เพื่อใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด

กอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบา น
บานหนองบัว หมูที่ 15 ขนาดกวาง 0.40 ยาว
240 ม.

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม บานหนองบัว
หมูที่ 15

เพื่อใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด

กอสรางทอลอดเหลี่ยม
1.หมูที่ 15 ชวงลําหวยแฮด ขนาดกวาง 0.80
ม. ยาว 5 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.
2.ชวงถนน ม.2 - ม.6 ขนาดกวาง 0.80 ม.
ยาว 5 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.

100,000

100,000

100,000

100,000

โครงการกอสรางถนน
ลูกรังบานหนองบัว
หมูที่ 15

เพื่อความสะดวก ลงลูกรังขางลําหวยแฮดทั้ง 2 ฝง จากทอลอด
ในการสัญจรไปมา เหลี่ยม - ฝายน้ําลน ขนาดกวาง 4 ม. ยาว
ในการใช
900 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ยานพาหนะ

โครงการกอสรางถนน
คสล. บานหนองบัว
หมูที่ 15

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)
ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

จะไดรับ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

รับผิดชอบ

น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง
กองชาง

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

แบบ ผ. ๐๑´

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมูที่ 16
ที่
1

๒

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางรอง
เพื่อใหการไหล
ระบายน้ําพรอมฝาครอบ ของน้าํ สะดวก/
ภายในหมูบาน บานกุดรัง ชุมชนสะอาด
หมูที่ 16
โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกบานกุดรัง หมูที่ 16

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางรองระบายน้ําพรอมฝาครอบภายใน
หมูบานกุดรัง หมูที่ 16 ขนาดกวาง 0.40 ม.
ยาว 80 ม.

เพื่อความสะดวก ลงหินคลุกขนาดกวาง 4 ม. ยาว 672 ม. หนา
ในการสัญจรไปมา เฉลี่ย 0.80 ม.
ในการใช
ยานพาหนะ

๓

โครงการซอมแซมรอง
ระบายน้ําภายในหมูบา น
บานกุดรัง หมูที่ 16

4

โครงการกอสรางถนนหิน เพื่อความสะดวก กอสรางถนนหินคลุก บานกุดรัง หมูที่ 16
คลุก บานกุดรัง หมูที่ 16 ในการสัญจรไปมา 1.จากนานายประพิน -นานางบัวลอย
ในการใชพาหนะ

๕

โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง บานกุดรัง หมูที่
16

เพื่อใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๑

2562

๒๕๖๓

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔

(KPI)
100,000 100,000 100,000 100,000 น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร

สะดวกและปลอดภัย

100,000 100,000 100,000 100,000 น้ําไหลสะดวกขึ้นไม
ซอมแซมรองระบายน้ําภายในหมูบ าน
บานกุดรัง หมูที่ 16 ยาว 80 ม. กวาง 0.40 ม.
ทวมขัง

๑๐๐,๐๐๐

100,000
เพื่อความสะดวก กอสรางถนนลูกรัง บานกุดรัง หมูท ี่ 16
ในการสัญจรไปมา -จากนานางเฮียง -นานายแสง บุษบง
ในการใช
ขนาดยาว ๙๐๐ ม. กวาง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
ยานพาหนะ

๑๐๐,๐๐๐

100,000

๑๐๐,๐๐๐

100,000

๑๐๐,๐๐๐

100,000

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ
การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองชาง

กองชาง
กองชาง

กองชาง
กองชาง

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

1

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนในเขตพื้นที่
ตําบลกุดรัง

2

วัตถุประสงค

แบบ ผ. ๐๑´

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

จะไดรับ

ปรับปรุงภูมิทัศนหนองโสก
บักหมี่ บานหนองบัว
หมูที่ 2

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนมี
สุขภาพจิตและ
กายที่ดี

แหลงทองเที่ยวและ
ภูมิทัศนในพื้นที่ตําบล
กุดรังดีและนาอยู
ยิ่งขึ้น

โครงการขุดลอกลํา
เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
หวย แหลงน้ําในพื้นที่ บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว
ตําบลกุดรัง

ขุดลอกลําหวย แหลงน้ํา
จํานวน 1๕ หมูบาน

500,000

500,000

500,000

500,000

กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก ไม
มีวัชพืช น้ําไหล
สะดวก

ไดพัฒนาแหลงน้ําและ
ประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

3

โครงการเจาะน้ํา
เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
บาดาลเพื่อการเกษตร บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว
ในพื้นที่ตําบลกุดรัง

เจาะน้ําบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ตําบลกุด
รัง16 หมูบาน

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนปลูก
พืชการเกษตร
ไดผลผลิตดี

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทําเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว

4

โครงการขุดหนองน้ํา เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
ขุดหนองน้ําเพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร ภายใน บริโภค และเพื่อการเกษตร กรรมและ และอุปโภคบริโภค ในพื้นที่
ตําบลกุดรัง
เลี้ยงสัตว
ตําบลกุดรัง 16 หมูบาน

500,000

500,000

500,000

500,000

ประชาชนปลูก
พืชการเกษตร
ไดผลผลิตดี

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทําเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวและภูมิทัศนในพื้นที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 1)
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
1

โครงการ
โครงการขุดลอกลํา
หวย บานกุดรัง
หมูที่ 1

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
ขุดลอกลําหวย บานกุดรัง
บริโภค และเพื่อการเกษตร กรรมและ หมูท ี่ 1
เลี้ยงสัตว
-ชวงหวยกิ๊บแกบ
-ชวงหวยหนองแปน

แบบ ผ. ๐๑´

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

จะไดรับ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก ไม
มีวัชพืช น้ําไหล
สะดวก

ไดพัฒนาแหลงน้ําและ
ประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค
ของประชาชน
กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค

ไดพัฒนาแหลงน้ําและ
ประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

หมูที่ 2
1

โครงการกอสรางฝาย
น้ําลนลําหวยแฮด
บานหนองบัวหมูที่ 2

๕00,000
เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
กอสรางฝายน้ําลนลําหวย
บริโภค และเพื่อการเกษตร กรรมและ แฮด บานหนองบัว หมูที่ 2
เลี้ยงสัตว
ชวงลําหวยแฮด

๕00,000

๕00,000

๕00,000

2

โครงการขุดลอกโสก
บักหมีบ่ านหนองบัว
หมูที่ 2

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
ขุดลอกโสกบักหมี่
บริโภค และเพื่อการเกษตร กรรมและ บานหนองบัวหมูที่ 2
เลี้ยงสัตว
-โสกบักหมี่

๕00,000

๕00,000

๕00,000

300,000

ไดพัฒนาแหลงน้ําและ
ประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 3)
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
โครงการ)
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการขุดลอกหนอง เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
สาธารณะ บานหนอง บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมและ
ปาน หมูที่ 3
เลี้ยงสัตว

ขุดลอกหนองสาธารณะ
บานหนองปาน หมูที่ 3
ชวงสระวัดเกา

๑,๐00,000

2

โครงการขุดลอกลํา
หวยบานหนองปาน

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว

ขุดลอกลําหวย
-จากบานหนองปานถึง
บานโคกลี่
-จากบานหนองปาน ถึง
บานหนองบัว

๑,๐00,000

๑,๐00,000

๑,๐00,000

3

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน บานหนองปาน
หมูที่ 3

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในวัดเปน
สถานที่สวนสุขภาพ

ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
วัดบานหนองปาน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

1

๑,๐00,000

๑,๐00,000

๑,๐00,000

แบบ ผ. ๐๑´

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
และประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

๑,๐00,000

กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก ไมมี
วัชพืช น้ําไหล
สะดวก

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
และประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

๑๐๐,๐๐๐

จํานวนประชาชนที่ ไดสงเสริมพัฒนา
ไดรับผลประโยชน ดานรางกายและ
ในการใชสถานที่ จิตใจ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

สาธารณสุข

แบบ ผ. ๐๑´

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 4)
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

1

โครงการกอสรางฝาย
กั้นน้ํา บานหัวชาง
หมูที่ 4

2

โครงการขุดลอกหนอง เพื่อกักเก็บน้ําไวใชประโยชน
พุก บานหัวชาง หมูที่ เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว
4 พรอมปรับปรุงภูมิ
ทัศน

3 โครงการกอสรางฝาย
น้ําลนลําหวยแฮด
(ตอนกลาง)
บานหัวชาง หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชประโยชน
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

500,000
กอสรางฝายกั้นน้ํา
-ชวงนา นางดวงแกว
ศรีชินเลิศ
-ชวงนา นางบรรเลิง
แกวหลอน
ขุดลอกหนองพุกบาน 500,000
หัวชาง หมูที่ 4 พรอม
ปรับปรุงภูมิทัศน

500,000

500,000

500,000

กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชน

500,000

500,000

500,000

กักเก็บน้ําไดปริมาณ ไดพัฒนาแหลงน้ํา
มาก เพียงพอตอการ ในการทํา
เกษตรกรรมและ
อุปโภคบริโภค
เลี้ยงสัตว

500,000

500,000

500,000

กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภคของ
ประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
กอสรางฝายน้ําลนลํา
บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมและ หวยแฮด (ตอนกลาง)
เลี้ยงสัตว
-ชวงนานายคมสันต
จันทนเทศ

500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง

4 โครงการกอสรางคลอง เพื่อขยายแหลงน้ําในการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมและ
สงน้ํา บานหัวชาง
เลี้ยงสัตว
หมูที่ 4

กอสรางคลองสงน้ํา
จากลําหวยแฮด
ตอนกลาง-สระหนอง
พุก

500,000

500,000

500,000

500,000

ประชาชนมีน้ํา
ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
อุปโภคบริโภคใน
การเกษตรที่เพียงพอ เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว

แบบ ผ. ๐๑´

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 4)
เปาหมาย
ที่

โครงการ

5 โครงการขุดลอกลํา
หวย บานหัวชาง
หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชประโยชน
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว

(ผลผลิตของ
โครงการ)
-ขุดลอกลําหวยแฮด
-ขุดลอกลําหวยพิมาน
-ขุดลอกหนองน้ํา
สาธารณะ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
๑,500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๑,500,000

๑,500,000

๑,500,000

กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช น้ํา
ไหลสะดวก

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว
ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว

6

โครงการซอมแซมฝาย เพื่อกักเก็บน้ําไวใชประโยชน
น้ําลน บานหัวชางหมู เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว
ที่ 4

500,000
ซอมแซมฝายน้ําลน
-ชวงนานางเสงี่ยม พัน
ชะคาม

500,000

500,000

500,000

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคใน
การเกษตรเพิ่มมาก
ขึ้น

7

โครงการกอสรางฝาย
น้ําลนหวยขี้หนู
บานหัวชางหมูที่ 4

กอสรางฝายน้ําลน
หวยขี้หนูแบบรถผาน
ได
-ชวงนานายสุพรรณ

500,000

500,000

500,000

ประชาชนมีน้ํา
ไดพัฒนาแหลงน้ํา
อุปโภคบริโภคใน
ในการทํา
การเกษตรที่เพียงพอ เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว

500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 5)
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของ
2561
2562 2563 2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕00,000
๕00,000 ๕00,000 ๕00,000
1 โครงการกอสราง
เพื่อกักเก็บน้ําในการอุปโภคบริโภค
กอสรางพนังกั้นน้ํา
และเพื่อการเกษตรกรรมและเลีย้ งสัตว ขนาดสู 1 เมตร
พนังกั้นน้ํา
บานโคกลี่ หมูที่ 5
2 โครงการขุดลอก

สระกุดโจด
บานโคกลี่ หมูที่ 5
3 โครงการขุดลอกลํา

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
ขุดลอกสระกุดโจด
บริโภค และเพื่อการเกษตร กรรมและ บานโคกลี่ หมูที่ 5
เลี้ยงสัตว

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค
หวย บานโคกลี่ หมู บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว
ที่ 5

ขุดลอกลําหวย บาน

แบบ ผ. ๐๑´

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

ประชาชนมีน้ํา
มีพนังกั้นน้ํา เพื่อกัก
อุปโภคบริโภคใน
เก็บน้ําในการทํา
การเกษตรที่เพียงพอ เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว

๕00,000

๕00,000

๕00,000

๕00,000

ประชาชนมีน้ํา
ไดพัฒนาแหลงน้ําใน
อุปโภคบริโภคใน
การทําเกษตรกรรม
การเกษตรที่เพียงพอ และเลี้ยงสัตว

๕00,000

๕00,000

๕00,000

๕00,000

กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก ไมมี
วัชพืช น้ําไหล
สะดวก

โคกลี่ หมูที่ 5

ไดพัฒนาแหลงน้ําใน
การทําเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว

หมูที่ 6
โครงการขุดลอกลําหวย เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน ขุดลอกลําหวยแฮด ถึงบานหัวชาง
แฮด บานหนองคลอง การอุปโภคบริโภค
หมูท ี่ 4
หมูที่ 6
และเพื่อการเกษตร
๑
กรรมและเลี้ยงสัตว

500,000

500,000

500,000

500,000

กักเก็บน้ําไดปริมาณ ไดพัฒนาแหลงน้ําใน
มาก ไมมีวัชพืช น้ํา การทําเกษตรกรรม
ไหลสะดวก
และเลี้ยงสัตว

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

กองชาง

กองชาง

หมูที่ 7
โครงการปรับปรุง
ซอมแซมฝายน้ําลน
1 ระหวาง ม.7 และ
ม.15

๒

โครงการขุดลอกลํา
หวย

๑๕0,000
เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนระหวาง
การอุปโภคบริโภค
บานดอนโมง หมูที่ 7 และบานหนองบัว
และเพื่อการเกษตร
หมูท ี่ 15 เพิ่มความสูง
กรรมและเลี้ยงสัตว

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคใน
การเกษตรเพิ่มมาก
ขึ้น

ขุดลอกลําหวย
-ลําหวยแทนตอนบน
-ลําหวยกุดแคน
-สะพานขามศูนยทุงหญา

500,000

500,000

500,000

500,000

กักเก็บน้ําไดปริมาณ ประชาชนมีแหลงน้ํา
มาก ไมมีวัชพืช น้ํา ในการทําเกษตร
ไหลสะดวก
กรรมและเลีย้ งสัตว กองชาง

กอสรางฝายน้ําลน คสล. แบบรถขามได
บานกุดเม็ก หมูที่ ๘ ชวง
-ระหวางนาพอสนิท บัวเผื่อน
-หวยมวง (ชวงนานางเกง ลอมโฮม)

500,000

500,000

500,000

500,000

ประชาชนมีน้ํา
ไดพัฒนาแหลงน้ําใน
อุปโภคบริโภคใน
การทําเกษตรกรรม
การเกษตรและเลีย้ ง และเลี้ยงสัตว
กองชาง
สัตวอยางเพียงพอ

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน ขุดลอกลําหวยพรอมวางทอทิศใตดอนปู ๒๐0,000
การอุปโภคบริโภค
ตา
และเพื่อการเกษตร
-ชวงปากทางหนองแสง 1 แหง
กรรมและเลี้ยงสัตว

๒๐0,000

๒00,000

๒00,000

กักเก็บน้ําไดปริมาณ ประชาชนมีแหลงน้ํา
มาก ไมมีวัชพืช น้ํา ในการทําเกษตร
ไหลสะดวก
กรรมและเลีย้ งสัตว กองชาง

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน
การอุปโภคบริโภค
และ เพื่อการเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทําเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว กองชาง
อยางเพียงพอ

หมูที่ ๘
1

๒

โครงการกอสรางฝาย เพื่อเปนแหลงกักเก็บ
น้ําลน บานกุดเม็ก หมู ในการอุปโภคบริโภค
ที่ 8
และเพื่อการเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว
โครงการขุดลอกลํา
หวยพรอมวางทอ

แบบ ผ. ๐๑´

หมูที่ 9
โครงการขุดลอกลํา
หวย บานหัวขัว
1 หมูที่ ๙

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน
ขุดลอกลําหวย
การอุปโภคบริโภค และ
-ชวงนานายกวน – นานายจําปา
เพื่อการเกษตรกรรมและ
-ขุดลอกลําหวยแฮด ชวงฝายกกโพธิ์
เลี้ยงสัตว

โครงการปรับปรุง
๒ ระบบน้ําอุปโภค
บริโภคในชุมชน

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบน้ําอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน

100,000

โครงการเจาะบาดาล
๓ เพื่อการเกษตร

เพื่อใหมีแหลงน้ําในการ
อุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว
เพื่อพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวและเปน
สถานที่พักผอนของ
ประชาชน

1 แหง

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
๔ ทัศนหนองอีเฒา

1 แหง

500,000

1,000,000

500,000

100,000

100,000

1,000,000

500,000

100,000

100,000

1,000,000

500,000

100,000

100,000

1,000,000

กักเก็บน้ําไดปริมาณ ประชาชนมีแหลงน้ํา
มาก ไมมีวัชพืช
ในการทําเกษตร
เพียงพอตอการ
กรรมและเลีย้ งสัตว
อุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้ํา
ประชาชนไดรับ
อุปโภค บริโภค เพิ่ม ผลประโยชนจาก
มากขึ้น
การปรับปรุงอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ
ประชาชนปลูกพืช ประชาชนมีแหลงน้ํา
ทางการเกษตรมี
ในการทําเกษตร
ผลผลิตที่ดี
กรรมและเลี้ยงสัตว
ประชาชนที่ไดรบั
ผลประโยชน

เปนแหลงทองเที่ยว
และสถานที่พักผอน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ. ๐๑´

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 10)
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

ที่

(KPI)

จะไดรับ

กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทําเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

จํานวนประชาชนมี
น้ําอุปโภค บริโภคใน
การเกษตรแลเลี้ยง
สัตวที่เพียงพอ
จํานวนประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การขนสงสินคา
ทางการเกษตร ,
เลี้ยงสัตว
กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทําเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

โครงการ

1 โครงการขุดลอกลําหวย
โสกขุน ตอนบน พรอม
กอสรางฝายน้ําลน

2 โครงการขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะ

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา ขุดลอกลําหวยโสกขุน ตอนบน พรอม
ในการอุปโภคบริโภค กอสรางฝายน้ําลน ชวง
และเพื่อการเกษตร -จากถนนแจงสนิท - นานางสมจิตร
กรรมและเลี้ยงสัตว
ราชโคตร
-จากนานายสัน วังหอม

เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว
3 โครงการกอสรางทอลอด เพื่อการสัญจรสินคา
ทางการเกษตร
เหลี่ยม
สะดวกและปลอดภัย
4 โครงการขุดลอกหนอง
น้ําสาธารณะ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
-สระน้ําขาง สภ.กุดรัง

500,000

กอสรางทอลอดเหลี่ยม
-ชวงนานายคําปนฯ

500,000

เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ
ในการอุปโภคบริโภค ชวงนานางสมจิตร -นานายบุญนํา
และเพื่อการเกษตร โคตรสีหา
กรรมและเลี้ยงสัตว

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2564

500,000

500,000

500,000

ประชาชนสะดวกใน
การขนสงการเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว
ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทําเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ. ๐๑´

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 11)
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

500,000

500,000

500,000

1 โครงการกอสรางทอ
ลอดเหลี่ยม

เพื่อการสัญจรสินคา
กอสรางทอลอดเหลี่ยม ชวง
ทางการเกษตร สะดวก -ชวงนานางทองอินทร
และปลอดภัย
-ชวงนานายหัด พันชะคาม
-ชวงนานายเรือง สีดวง
-ชวงนานางปน คุณเศษ

500,000

2 โครงการขุดลอกลํา
หวยแทน

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน
การอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

500,000

ขุดลอกลําหวยแทน

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

จํานวนประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การขนสงสินคา
ทางการเกษตร

ประชาชนสะดวกใน
การสงสงสินคา
ทางการเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทําเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ. ๐๑´

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 12)
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

1 โครงการขุดลอกลํา
หวย บานหนองน้ําใส
หมูที่ ๑๒
๒ โครงการกอสรางฝาย
น้ําลน คสล.

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน ขุดลอกลําหวย
การอุปโภคบริโภคและ -ลําหวยแทน
เพื่อการเกษตรกรรม -ลําหวยพอก(ชวงฝายกั้นน้ํา-นานาย
และเลี้ยงสัตว
ทองจันทร
เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน กอสรางฝายน้ําลน คสล.
การอุปโภคบริโภค
-หวยมวง (ชวงนานางเกง ลอมโฮม)
และเพื่อการเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

๓ โครงการขุดลอกหนอง เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ (วัดปา)
น้ําสาธารณะ (วัดปา) การอุปโภคบริโภคและ
เพื่อการเกษตร กรรม
และเลี้ยงสัตว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๕00,000

๒00,000

๕00,000

๒00,000

๕00,000

๒00,000

๕00,000

๒00,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

กักเก็บน้ําไดปริมาณมาก ประชาชนมีแหลง
ไมมีวัชพืช เพียงพอตอ น้ําในการทําเกษตร
การอุปโภคบริโภค
กรรมและเลี้ยงสัตว
มีแหลงกักเก็บน้ําเพิม่ ขึ้น ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ประชาชน มีน้ําเพียงพอ ในการทําเกษตร
ตอการอุปโภคบริโภค
กรรมและเลี้ยงสัตว
กักเก็บน้ําไดปริมาณมาก ประชาชนมีแหลง
เพียงพอตอการอุปโภค น้ําในการทําเกษตร
บริโภค
กรรมและเลี้ยงสัตว

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ. ๐๑´

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 13)
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการกอสรางฝาย เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน
น้ําลน คสล. หมูที่ ๑๓ การอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

กอสรางฝายน้ําลน คสล.หวยขี้หนู

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

(KPI)

จะไดรับ

มีฝายกักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น มีน้ําอุปโภค
บริโภคทีเ่ พียงพอ

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทําเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

กองชาง

กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค
มีฝายกักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น มีน้ําอุปโภค
บริโภคทีเ่ พียงพอ

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทําเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

กองชาง

หมูที่ 14
1 โครงการขุดลอกลํา
เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน
หวยแทนตอนบน บาน การอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร
หัวชาง หมูที่ ๑๔
กรรมและเลี้ยงสัตว
2 โครงการกอสรางฝาย เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน
น้ําลน คสล. ลําหวย การอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร
แทน บานหัวชาง
กรรมและเลี้ยงสัตว
หมูที่ ๑๔

ขุดลอกลําหวยแทนตอนบน

๒00,000

500,000
กอสรางฝายน้ําลนลําหวยแทน
-ชวงนานายสมหมาย
-ชวงนานายอําคา - นานายสําเนียง---ชวงนานายชัยศรี ทดไทย

๒00,000

500,000

๒00,000

500,000

๒00,000

500,000

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทําเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

กองชาง

แบบ ผ. ๐๑´

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 15)
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

1 โครงการขุดลอกลํา
หวย บานหนองบัว
หมูที่ ๑๕

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน ขุดลอกลําหวย ชวง
การอุปโภคบริโภค
-จากบานหนองบัว – บานหัวชาง
และเพื่อการเกษตร
-จากบานหนองบัว - บานกุดเม็ก
กรรมและเลี้ยงสัตว

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

2 โครงการกอสรางฝาย เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน กอสรางฝายน้ําลน คสล.
การอุปโภคบริโภค
น้ําลน คสล.
-ชวงนานายสรวง ทุมพัง
บานหนองบัวหมูที่ ๑๕ และเพื่อการเกษตร
-ชวงนานายอินทร เคาแคน
กรรมและเลี้ยงสัตว

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

จํานวนขุดลอกลํา
ประชาชนมีแหลงน้ํา
หวย จํานวน ๒ แหง ในการทําเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

หนวยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

กองชาง

กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช
เพียงพอตอการ
อุปโภคบริโภค

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว

จํานวนประชาชนมี
น้ําที่เพียงพอตอ
การเกษตร

ประชาชนมีแหลงน้ํา
ในการทําเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว

กองชาง

จํานวนประชาชนผู
ไดรับสุขภาพกาย
และใจที่ดี

หมูบานนาอยู นา
มอง

กองชาง

กองชาง

หมูที่ 16
๑ โครงการเจาะบอ
เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใน
บาดาลเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
บานกุดรัง หมูที่ ๑๖ และเพื่อการเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว
๒ โครงการปรับปรุงภูมิ เพื่อพัฒนาหมูบานใหมี
ภูมิทัศนที่ดีขึ้น
ทัศนหมูบาน
บานกุดรัง หมูที่ ๑๖

เจาะบอบาดาล เพื่อการเกษตร บาน
กุดรัง หมูที่ ๑๖

100,000

ปรับปรุงภูมิทัศนหมูบาน บานกุดรัง
หมูที่ ๑๖

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะชุมชน
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการเจาะบาดาล
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ

เพื่อจัดหาแหลงน้ํา
ใหบริการประชาชน

2

โครงการวางระบบ
เพื่อสรางการใช
น้ําประปา ดวยระบบ พลังงานทดแทนที่ยัง
พลังงานแสงอาทิตย ยืนและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

จะไดรับ

เจาะบาดาลสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ภายในตําบลกุด
รัง

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวนประชาชนที่
ไดรับน้าํ อุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้ําใชภาค
ครัวเรือนและ
การเกษตร

วางระบบน้ําประปา ดวยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย ใน
หนวยงาน/ องคการ/ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก /หมูบาน/ชุมชน

1,๖00,000

1,๖00,000

1,๖00,000

1,๖00,000

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกการ
ไหลของน้ําประปา

เพื่อใหหนวยงานเปน
ตนแบบการใชพลัง
งานแบบพอเพียง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

1

แบบ ผ. ๐๑´

หมูที่ 1
ที่
1

โครงการ
โครงการขยายเขต
ประปา พลังงาน
แสงอาทิตย บานกุด
รัง หมูที่ ๑

วัตถุประสงค
เพื่อขยายเขต
ประปาใหบริการ
ประชาชนอยาง
ทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปาเพื่ออุปโภค
บริโภค ดวยพลังงานแสงอาทิตย
บานกุดรัง หมูที่ ๑ ไดอยาง
เพียงพอ

๒๕๖๑
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕๖๓
100,000

100,000

๒๕๖๔
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวนประชาชนที่
ไดรับน้าํ อุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้ําใชครบ
ทุกครอบครัว

ประชาชนปลูกพืช
การเกษตรที่มี
คุณภาพ

ไดสงเสริมการเกษตร
ของประชาชน

จํานวนประชาชนที่
ไดรับน้าํ อุปโภค
บริโภค เพิ่มมากขึ้น
จํานวนประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชน้ําอุปโภค
บริโภค อยางทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง

หมูที่ 3
1

โครงการขุดบอ
บาดาลเพื่อการ
เกษตร บานหนอง
ปาน หมูที่ ๓

เพื่ออํานวยความ
ขุดบอบาดาลเพื่อการเกษตร บาน
สะดวกและสงเสริม หนองปาน หมูที่ ๓
การเกษตร

๗๕๐,000

เพื่อใหเพียงพอตอ
การอุปโภค-บริโภค

ขุดบอบาดาลทุกครัวเรือน ใน
หมูบานหัวชาง หมูที่ ๔

๕๐๐,๐๐๐

เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน

ขยายเขตประปาหมูบาน พรอม
๕00,000
หมอแปลง/หอถังน้ําวางระบบจาย
น้ํา บานหัวชาง หมูที่ ๔

๗๕๐,000

๗๕๐,000

๗๕๐,000

กองชาง

หมูที่ 4
1
2

โครงการขุดบอ
บาดาลทุกครัวเรือน
บานหัวชาง หมูที่ ๔
โครงการขยายเขต
ประปาหมูบาน
พรอมหมอแปลง/
หอถังน้ําวางระบบ
จายน้ํา บานหัวชาง
หมูที่ ๔

๕๐๐,๐๐๐
๕00,000

๕๐๐,๐๐๐
๕00,000

๕๐๐,๐๐๐
๕00,000

กองชาง

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ
กองชาง

หมูที่ 5
๑

โครงการกอสราง
ประปาอุปโภคบริโภคภายในหมู
บาน บานโคกลี่
หมูที่ ๕

เพื่อประชาชนไดรับ กอสรางประปาอุปโภค-บริโภค
๓๐๐,๐๐๐
น้ําอุปโภค-บริโภค ภายในหมูบาน บานโคกลี่ หมูที่ ๕
อยางเพียงพอ

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

จํานวนประชาชนที่ ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง
ไดรับน้าํ อุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ
บริโภค เพิ่มมากขึ้น

แบบ ผ. ๐๑´

หมูที่ 6
ที่
1

โครงการ
โครงการขุดบอ
บาดาลเพื่อการ
เกษตร บานหนอง
คลอง หมูที่ ๖

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
๗๕๐,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕๖๓
๗๕๐,000

๗๕๐,000

๒๕๖๔
๗๕๐,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

เพื่ออํานวยความ
สะดวกและสงเสริม
การเกษตร

ขุดบอบาดาลเพื่อการเกษตร

ประชาชนปลูกพืช ไดสงเสริมการเกษตร
การเกษตรที่มี
ของประชาชน
คุณภาพ

เพื่อประชาชนไดรับ
น้ําอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ

ขุดบอบาดาลภายในหมูบานพรอม ๕๐๐,๐๐๐
เครื่องกรองน้ําเพื่อบริโภค

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

จํานวนประชาชน
ที่ไดบริโภคน้ํา
อุปโภค บริโภคที่
เพิ่มขึ้นและสะ
อาด

เพื่อประชาชนไดรับ
น้ําอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ

ขุดบอบาดาลภายในหมูบาน

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

จํานวนประชาชน ประชาชนไดรับรับ
ที่ไดบริโภคน้ํา
อุปโภค-บริโภคที่
อุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง

หมูที่ 8
1

โครงการขุดบอ
บาดาลพรอมเครื่อง
กรองน้ําเพื่อบริโภค
บานกุดเม็ก หมูที่ ๘

ประชาชนไดรับน้ํา
อุปโภค-บริโภคที่
เพียงพอ

กองชาง

หมูที่ 9
1

โครงการขุดบอ
บาดาลภายใน
หมูบาน บานหัวขัว
หมูที่ ๙

๓๐๐,๐๐๐

กองชาง

หมูที่ 10
1

โครงการขุดบอ
บาดาลใชพลังงาน
แสงอาทิตย บาน
โสกขุน หมูที่ ๑๐

เพื่อประชาชนไดรับ
น้ําอุปโภค –บริโภค
อยางเพียงพอและ
ประหยัดคาใชจาย

ขุดบอบาดาลใชพลังงาน
แสงอาทิตยในชุมชน

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

จํานวนประชาชน
ที่ไดบริโภคน้ํา
อุปโภค บริโภคที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับรับ
อุปโภค-บริโภคที่
เพียงพอและประหยัด
คาใชจาย

กองชาง

2

โครงการขุดบอ
บาดาลเพื่อการ
เกษตรบานโสกขุน

เพื่ออํานวยความ
สะดวกและสงเสริม

ขุดบอบาดาลเพื่อการ เกษตร

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

จํานวนประชาชน ไดสงเสริมการเกษตร
ทําการเกษตรและ ของประชาชน

กองชาง

หมูที่ ๑๐

การเกษตร

มีผลผลิตทางการ
เกษตรมีคณ
ุ ภาพ

หมูที่ 11
ที่
1

แบบ ผ. ๐๑´

โครงการ
โครงการขุดบอ
บาดาลเพื่อการ
เกษตร บานสวาง
หมูที่ ๑๑

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
๓๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕๖๓

เพื่อประชาชนไดรับ
น้ําอุปโภค –บริโภค
อยางเพียงพอและ
ประหยัดคาใชจาย

ขุดบอบาดาลเพื่อการเกษตร
ดวยระบบไฟฟาและพลังงาน
แสงอาทิตย

๓๐๐,๐๐๐

เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน

ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ
๒00,000
น้ําประปาหมูบาน บานหนองน้ําใส
หมูที่ ๑๒

๒00,000

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชสาธารณูปโภค
และเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ

ขุดบอบาดาลเพื่อสาธารณูปโภค
และเพื่อการเกษตร บานหนองน้ํา
ใส หมูที่ ๑๒

๓๐0,000

๓๐0,000

ขุดบอบาดาลในหมูบานพรอม
เครื่องกรองน้ําบริโภค

๓๐0,000

ขุดบอบาดาลเพื่อการเกษตร

100,000

๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวนประชาชน ประชาชนไดรับรับ
ทําการเกษตรและ อุปโภค-บริโภคที่
มีผลผลิตทางการ เพียงพอ
เกษตรมีคณ
ุ ภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง

หมูที่ 12
1

2

3

โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมระบบน้ํา
ประปาหมูบาน
หนองน้ําใส หมู ๑๒
โครงการขุดบอ
บาดาล หมู ๑๒

โครงการขุดบอ
เพื่อใหประชาชนมี
บาดาลในหมูบาน
น้ําอุปโภคบริโภค
พรอมเครื่องกรองน้ํา อยางเพียงพอ
บริโภค หมู ๑๒

๓๐0,000

๒00,000

๓๐0,000

๓๐0,000

๒00,000

๓๐0,000

๓๐0,000

ประชาชนไดรบั
ความสะดวกใน
การอุปโภคบริโภค
ทีน่ ้ําเพิ่มขึ้น
จํานวนประชาชน
ไดรับน้าํ สาธารณู
–ปโภค,พืชการ
เกษตรมีผลผลิตดี
จํานวนประชาชน
ไดรับน้าํ อุปโภค
บริโภค เพิ่มขึ้น

อํานวยความสะดวกให
ประชาชนมีน้ําใช
อยางตอเนื่อง

ประชาชนปลูกพืช
การเกษตรไดผล
ผลิตดี มีคณ
ุ ภาพ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ

ไดสงเสริมการเกษตร
ของประชาชน

กองชาง

ประชาชนมีน้ําใชสา
ธารณู- ปโภคและเพื่อ
การเกษตรอยางเพียง
พอ

กองชาง

ประชาชนมีน้ําใชสา
ธารณู- ปโภคและเพื่อ
การเกษตรอยางเพียง
พอ

กองชาง

หมูที่ 13
1
2

โครงการขุดบอบาดาล
เพื่อการเกษตร
หมูที่ 13
โครงการติดตั้ง
พลังงานไฟฟาแสง

เพื่ออํานวยความ
สะดวกและสงเสริม
การเกษตร
เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิม่

ติดตั้งพลังงานไฟฟาแสงสวาง
ภายในหมูบาน

100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

ประชาชนมีไฟฟาแสง
สวางอยางเพียงพอ

กองชาง
กองชาง

3

สวางภายในหมูบา น
หมูที่ 13
โครงการปรับปรุง
ระบบน้ําประปา
หมูบาน หมูที่ 13

ความสวางในชุมชน
เพื่อใหมีน้ําอุปโภค
บริโภคใหกับ
ประชาชน

ทรัพยสิน
ปรับปรุงระบบน้ําประปาหมูบา น

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชน้ําประปา
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

หมูที่ 14
ที่
1

2
3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕๖๓

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อ
สาธารณูปโภคและ
เพื่อการเกษตร
พรอมถังกักเก็บน้ํา
โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย ม.๑๔
โครงการติดตั้งไฟฟา
แสงสวางภายใน
หมูบาน ม.๑๔
โครงการปรับปรุง
ระบบน้ําประปา
หมูบาน ม.๑๔

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชสาธารณูปโภค
และเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอและ
ลดคาใชจาย

ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
๓00,000
สาธารณูปโภคและเพื่อการเกษตร
พรอมถังกักเก็บน้ําโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย

๓00,000

เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิม่
ความสวางในชุมชน
เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางภายใน
หมูบาน

๒00,000

๒00,000

1 โครงการ

๒00,000

โครงการกอสราง
เพื่อใหประชาชนมี
ระบบประปาภายใน น้ําใชสาธารณูปโภค
หมูบาน หมูที่ ๑๕ อยางเพียงพอ

กอสรางระบบประปาภายใน
หมูบาน หมูที่ ๑๕

๕00,000

โครงการขยายเขต
ระบบประปา เพื่อ
การเกษตร

ขยายเขตระบบประปา ชวง
-จากบานหนองบัว-กูกุดรัง หมูที่
๑๕

100,000

๒๕๖๑

๒00,000

๓00,000

๒00,000
๒00,000

๒๕๖๔
๓00,000

๒00,000
๒00,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนปลูกพืช
การเกษตรไดผล
ผลิตดี และมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช
สาธารณูปโภคและ
เพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอและลด
คาใชจาย

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
ทรัพยสิน
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชน้ําประปาเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยอยาง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช
สาธารณูปโภคอยาง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช
สาธารณูปโภคอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง
กองชาง

หมูที่ 15
1

2

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชสาธารณูปโภค
อยางเพียงพอ

๕00,000

100,000

๕00,000

100,000

๕00,000

100,000

กองชาง

กองชาง

3

โครงการขุดบอ
บาดาลเพื่อการ
เกษตร หมูที่ ๑๕

เพื่ออํานวยความ
สะดวกและสงเสริม
การเกษตร

ขุดบอบาดาลเพื่อการเกษตร
ภายในหมูบาน
หมูที่ ๑๕

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนปลูกพืช
การเกษตรไดผล
ผลิตดี มีคณ
ุ ภาพ

ไดสงเสริม
การเกษตรของ
ประชาชน

หมูที่ 16
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการจัดหา
เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชสาธารณูปโภค
ซัมเมิรส ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย อยางเพียงพอ
หมูที่ ๑๖
โครงการขุดบอ
บาดาลเพื่อการ
เกษตร หมูที่ ๑๖

เพื่ออํานวยความ
สะดวกและสงเสริม
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาซัมเมิรส ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย

ขุดบอบาดาลเพื่อการเกษตร

๒๕๖๑
100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕๖๓
100,000

100,000

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชน้ําอยาง
ตอเนื่อง

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนปลูก
พืชการเกษตร
ไดผลผลิตดี มี
คุณภาพ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

กองชาง
แบบ ผ. ๐๑´

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ําใช
สาธารณูปโภคอยาง
เพียงพอ
กองชาง
ไดสงเสริมการเกษตร
ของประชาชน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู
1.1 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษา/อุปกรณ
เสริมทักษะการ
เรียนการสอนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

โครงการสงเสริม
เพื่อสงเสริมและ
2 ศักยภาพการเรียนรู พัฒนาคุณภาพ
เด็กและเยาวชน
การศึกษา
ตําบลกุดรัง

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาวัสดุการศึกษา/อุปกรณเสริม
ทักษะการเรียนการสอน ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แหง ในตําบลกุด
รัง
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพดาน
การศึกษาใหกับเด็กและเยาวชน ทั้งใน
และนอกระบบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

300,000 300,000 300,000 300,000

150,000 150,000 150,000 150,000

(KPI)

แบบ ผ. ๐๑´

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รอยละของจํานวน เด็กนักเรียนมีคณ
ุ ภาพ
เด็กที่ไดรับประโยชน การ ศึกษามากยิ่ง ขึ้น

รอยละของจํานวนผู
ไดรับผลประโยชน

เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพดานการศึกษา
มากยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

แบบ ผ. ๐๑´

1.1 แผนงานการศึกษา (ตอ)
เปาหมาย
ที่

โครงการ

โครงการจัดตั้งหอง
3 สมุดและศูนย
อินเตอรเน็ตประจํา
หมูบาน

วัตถุประสงค

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ
ประชาชน/เด็ก
นักเรียนไดศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติม

๔ โครงการขยาย
เพื่อเพิ่มการบริการ บริการรถรับ-สง เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
หมูบานในการให
ใหกับเด็กนักเรียน เด็กเล็กในตําบลกุดรัง ครอบคลุมทั้ง 16
บริการรถรับ-สงเด็ก
หมูบาน
นักเรียน

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของเด็กนัก
เรียน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลกุดรังที่
ไดรับบริการรถรับ–สง

เด็กนักเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลกุดรังไดรับ
บริการรถรับ–สง
อยางทั่วถึง

๕ โครงการจัดตั้งศูนย
สุขภาวะ(กายใจ
สังคมปญญา)เด็ก
และเยาวชน

จัดตั้งศูนยสุขภาวะ(กายใจสังคมปญญา)
เด็กและเยาวชน จํานวน 1 แหง เชน
ศูนยดนตรี กีฬา ภาษา สุขศึกษา ในเขต
ตําบลกุดรัง

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของเด็กและ เด็กและเยาวชนใน
เยาวชนที่ใชพื้นที่ศูนย ตําบลกุดรัง มีสุขภาวะ
สุขภาวะในการจัด
ทางกาย และใจที่ดี
กิจกรรม

สนับสนุนนม และอาหารกลางวันใหกับ
นักเรียน ชั้น อนุบาล และ ป.1-ป.6 ของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต
3 จํานวน 4 แหง และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

๓,700,000

เพื่อสรางและสง
เสริมการพัฒนา
และ ความ
ปลอดภัยแกเด็ก
และเยาวชน
เพื่อสงเสริมและ
พัฒนา คุณภาพ
ทางดานรางกาย
และสติปญญาของ
นักเรียน

จัดตั้งหองสมุดและศูนยอินเตอรเน็ต
ประจําหมูบาน ภายในตําบล จํานวน
16 หมูบาน

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละจํานวนผูใช
หองสมุดและศูนย
อินเตอรเน็ตประจํา
หมูบาน

๖ โครงการสนับสนุน
นม และอาหาร
กลางวัน

เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณ ภาพ
ทางการ ศึกษา
ใหกับประชาชน
และเด็กนักเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

๓,700,000

๓,700,000

๓,700,000

รอยละของจํานวนผู
เด็กนักเรียนที่ไดรับ
ผลประโยชน

เด็กนักเรียนมีคณ
ุ ภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา (ตอ)
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

2564
(บาท)

(KPI)

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

7

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย
แกเด็กนักเรียน
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แหง

๑00,000

๑00,000 ๑00,000

๑00,000

รอยละของเด็ก
ที่ไดรับความ
สะดวก สบาย

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพกายและใจที่
ดี

8

โครงการรวมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย

เพื่อใหมีบุคลากรทาง
การศึกษาไดดูแลใสใจใน
การเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และดูแล
ทั่วถึง มีระบบการ
บริหารที่ชัดเจน

จํานวนนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในตําบลกุดรังทั้ง 4
แหง รวมเปน 1 แหง

100,000

100,000 100,000

100,000

รอยละของเด็ก
นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 1 แหง

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ทักษะเด็กนักเรียน

สอนวิชาภาษาอังกฤษ,ภาษา
กลุมประเทศอาเซีย่ น ใหกับ
นักเรียน

เด็กนักเรียนไดรับ
ความ ดูแลเอาใสใจ กอง
จากบุคลา- กรทาง การศึกษา
กาศึกษาอยางทั่วถึง
เด็กมีคณ
ุ ภาพทาง
การศึกษาและมีการ
บริหารที่ชัดเจน
ไดพัฒนาทักษะ
เด็กนักเรียน

๙ โครงการสงเสริมการสอน
เสริมนักเรียนภาคฤดูรอน
วิชาภาษา อังกฤษ, ภาษา
กลุมประเทศอาเซียน

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

แบบ ผ. ๐๑´

1.1 แผนงานการศึกษา (ตอ)
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

2564

(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ครูผดู ูแลเด็ก ศพด.ทั้ง ๔ แหง 40,000
เขารับการอบรม จํานวน ๘
คน

40,000

40,000

40,000

๑๐

โครงการสงเสริมการฝก
อบรมบุคลา กรทางการ
ศึกษา ศพด. 4 แหง

๑๑

โครงการสงเสริมและ
เพื่อสงเสริมกิจกรรมและ สภาเด็กและเยาวชน
สนับสนุนกิจ กรรมสภาเด็ก พัฒนาทักษะเด็ก
และเยาวชนตําบลกุดรัง
นักเรียน

๑๒

โครงการสงเสริมศึกษาดู
เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานบุคลา กรทางการศึกษา ทักษะครูและบุคลากร

๑๓

โครงการพัฒนาสงเสริมศูนย เพื่อสงเสริมทักษะการ
การเรียนรูและศูนยอบรม สื่อสารของประชาชน/
กลุมประชา- ชนอาเซียน
เด็ก นักเรียน /ทั่วไป

300,000 400,000

500,000 จํานวนผูไดรับ
การอบรม

พัฒนาทักษะ
ประชาชน,นักเรียน
,เด็กเยาวชน

๑๔

โครงการสงเสริมวิชาการ
รวมกับสถาบันการศึกษา
และสวนราชการ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
สํานักงาน อบต.

300,000 300,000

300,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ
300,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

ไดรับการพัฒนา
ทักษะและ
งบประมาณ
ไดพัฒนาทักษะ
การบริหารงาน
อบต.อยางมี
ประสิทธิภาพ

๑๕

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ทักษะครูและบุคลากร

งบประมาณและที่ผานมา
2561
2562
2563

150,000

ครูผดู ูแลเด็ก จํานวน ๘ คน 30,000

สงเสริมการเรียนรูให
300,000
ประชาชน,นักเรียน,เด็ก
เยาวชนทั่วไป ในตําบลกุดรัง
ใหมีความพรอมเทาทัน
เหตุการณปจจุบัน
เพื่อสงเสริมความรวมมือ ผูนํา,พนักงานสวนตําบล,
300,000
ทางวิชาการ
เยาวชน,ประชาชนทั่วไป
ภายในตําบลกุดรัง
เพื่อสงเสริมและพัฒนา บุคลากร อบต.กุดรัง
300,000
ระบบบริหารงานของ
อบต.กุดรัง

จํานวนผูเขารับ
การอบรม

ไดพัฒนาทักษะ
ครูผดู ูแลเด็ก

150,000 150,000

150,000 จํานวนผูเ ขา
รวมกิจกรรม

ไดรับการสงเสริม
กิจกรรมและพัฒนา
ทักษะ

30,000

30,000

ไดพัฒนาทักษะ
ครูผดู ูแลเด็ก

30,000

300,000 300,000

จํานวนผูได
ศึกษาดูงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา

แบบ ผ. ๐๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. แผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร
ข. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ปรับปรุงโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม
1.1 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ
(ผลผลิตของ
โครงการ
ที่
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
หลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรม/สงเสริมการ
ทําน้ําหมักชีวภาพจากผัก
ผลไมเศษอาหาร
2 โครงการสงเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ครอบครัว และชุมชน/
หมูบาน
3 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน
4 โครงการสงเสริมการจัดตั้ง
ธนาคารขาวประจํา
หมูบาน
5 โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน/หมูบาน

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต กลุมอาชีพ /ประชาชน ๑20,000
เศรษฐกิจพอเพียง
ภายในตําบลกุดรัง

๑20,000

๑20,000

๑20,000

จํานวนผูเ ขารวม
โครงการ

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนภายในตําบล 50,000
เศรษฐกิจพอเพียง
กุดรัง

50,000

50,000

50,000

รอยละของ
ประชาชน
ประชาชนที่รวม
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการในตําบลกุด
รัง

กองสงเสริม
เกษตร

ดินมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้น

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูเ ขารวม
โครงการ

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสงเสริม
เกษตร

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนการจัด ตั้ง
ประชาชน
ธนาคารขาว ๑ แหง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสงเสริม
เกษตร

5๐0,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

กองสงเสริม
เกษตร

ผูนําชุมชน/หมอดิน/
ประชาชนในตําบลกุด
รัง
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูนําชุมชนตําบลกุดรัง
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอพียง

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสงเสริม
เกษตร

6 โครงการสงเสริมการปลูกผัก เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนภายในตําบล ๑20,000
เศรษฐกิจพอเพียง
กุดรัง
ปลอดสารพิษในครอบครัว
และชุมชน

ก.
ข.
ค.
ง.

๑20,000

1

2
3

๑20,000

รอยละของผูปลูกผัก ประชาชน
ปลอดสารพิษภายใน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตําบลกุดรัง

กองสงเสริม
เกษตร

แบบ ผ .๐๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ปรับปรุงโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอผลผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
คุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม
1.1 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย

ที่

๑20,000

โครงการ

วัตถุประสงค

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

2564

(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000 500,000

โครงการจัดตั้งศูนยประชา
สัม- พันธและแสดงสินคา
แปรรูปทางการเกษตรและ
สินคา OTOP
โครงการสงเสริมสนับสนุน
ศูนยตนแบบเกษตรกร

เพื่อสงเสริม
สินคาผลิตภัณฑ
ชุมชน

กอตั้งศูนยประชาสัมพันธและ
แสดงสินคาแปรรูปทางการเกษตร
(สินคา OTOP)

เพื่อพัฒนาอาชีพ
เสริมของชุมชน

โครงการสนับสนุนการปลูก
มันสําปะหลังระบบน้ําหยด

เพื่อพัฒนาอาชีพ
ของชุมชน

สนับสนุนศูนยตนแบบเกษตร
1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000
ปลูกออย/มันปะหลัง/แตงโม /
ขาวโพด และพืชหมุนเวียนตามฤดู
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลัง
๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000
ภายในตําบลกุดรัง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนรานแสดง
สินคาทางการ
เกษตร (Otop)
จํานวน ๑ แหง

ไดสงเสริม
ผลิตภัณฑ
ชุมชน

กองสงเสริม
การเกษตร

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

ประชาชนมี
รายไดเสริม

กองสงเสริม
การเกษตร

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

ประชาชน
ไดผลผลิตที่
ดีขึ้น

กองสงเสริม
การเกษตร

แบบ ผ. ๐๑

1.1 แผนงานการเกษตร (ตอ)
เปาหมาย
ที่

4

5

6

โครงการ

โครงการสงเสริมสนับสนุน
ศูนยเรียนรูตามโครงการระ
ราชดําริ(กลุมวิสาหกิจชุมชน)

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาอาชีพ
ของชุมชน

โครงการสงเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพ
ของเกษตรกร
แบบน้ําหยดจากพลังงาน
แสงอาทิตย
โครงการสนับสนุนศูนย
เพื่อเปนศูนยเรียนรูต าม
เรียนรูเ กษตรทฤษฎีใหม/ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรอินทรีย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผานมา

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

สงเสริมสนับสนุนศูนยเรียนรู
ตามโครงการพระราชดําริ(กลุม
วิสาหกิจชุมชน)

๓00,000

300,000

300,000

300,000

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

สงเสริมการเกษตรแบบน้ําหยด
จากพลังงานแสงอาทิตย

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

สนับสนุนศูนยเรียนรูเกษตร
ทฤษฎีใหม/เกษตรอินทรีย

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ประหยัดเวลาใน
การขนสง
เกษตรกรไดผล
ผลิตเพิ่มขึ้น

กอง
สงเสริม
การเกษตร

มีศูนยเรียนรูต าม
ยุทธศาสตร
พระราชทาน

กอง
สงเสริม
การเกษตร

กอง
สงเสริม
การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 ดานคนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

(บาท)
1

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

(บาท)

(บาท)

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

แบบ ผ. ๐๑

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

(บาท)

โครงการสงเสริมและสนับสนุน
จัดตั้งกลุมอาชีพเพื่อเกิดรายได
เสริม
โครงการอบรมใหความรูชางเสริม
สวย,ชางซอม,เครื่องยนตเล็ก
,รถจักรยานยนต

เพื่อพัฒนาอาชีพ
เสริมของชุมชน

จัดตั้งกลุมอาชีพเพื่อเกิด
รายไดเสริม

1,๐00,000

1,๐00,000

1,๐00,000

1,๐00,000

จํานวนผูได ประชาชนมี
ผลประโยชน รายไดเสริม

เพื่อพัฒนาอาชีพ
เสริมของชุมชน

๑50,000

๑50,000

๑50,000

๑50,000

จํานวนผู
ผูประกอบอาชีพ กองสวัสดิ
ไดรับ
มีรายไดเพิม่ ขึ้น
ผลประโยชน และพัฒนาฝมือ การสังคม

3

โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุม
อาชีพ/อาชีพเสริม/กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน/ภูมิปญญาผูสูงอายุ

เพื่อพัฒนาอาชีพ
เสริมของชุมชน

1๖0,000

1๖0,000

1๖0,000

1๖0,000

จํานวนกลุม
ที่รับการ
สงเสริม

4

โครงการสงเสริมอาชีพเด็ก
เยาวชนตําบลกุดรัง
โครงการสงเสริมอาชีพ กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ตําบลกุดรัง

เพื่อพัฒนาอาชีพ
เสริมเด็กเยาวชน

ผูประกอบอาชีพดานชาง
เสริมสวย,ชางซอม,เครื่อง
ยนตเล็ก ,รถจักรยานยนต
ในตําบลกุดรัง
กลุมอาชีพ/อาชีพเสริม/
กลุมวิสาหกิจ ชุมชน/ภูมิ
ปญญาผูสูง อายุ ในตําบล
กุดรัง
เด็กเยาวชนตําบลกุดรัง

1๖0,000

1๖0,000

1๖0,000

1๖0,000

ผูไดรับ
ประชาชนมี
ผลประโยชน รายไดเสริม

สงเสริมอาชีพกองทุนพัฒนา 100,000
บทบาทสตรี ตําบลกุดรัง

100,000

100,000

100,000

จํานวนผู
ไดรับ
ผลประโยชน

2

5

เพื่อพัฒนาอาชีพ
ของชุมชน

กองสวัสดิ
การสังคม

กลุมอาชีพมีมี กองสวัสดิ
ศักยภาพในการ การสังคม
บริหารกลุม
กองสวัสดิ
การสังคม
ประชาชนไดผล กองสวัสดิ
ผลิตทีด่ ีขึ้น
การสังคม

งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนผู
ไดรับ
ผลประโยชน
จํานวนผู
ไดรับ
ผลประโยชน

ประชาชนมี
คุณภาพ ชีวิตที่
ดีขึ้น
เครือขายมี
บทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่น

กองสวัสดิ
การสังคม

6

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ อช., อสม. ฯลฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ สมาชิก อช. และ อสม.
ชีวิตประชาชน
ตําบลกุดรัง

7

โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การทํางานสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลกุดรัง

เพื่อบูรณาการ
ทํางานรวมกับ
เครือขาย

สภาเด็กและเยาวชน ตําบล ๑20,000
กุดรัง

๑20,000

๑20,000

๑20,000

8

โครงการสงเสริมการทํางานกลุม
ผูสูงอายุ กลุม ภูมิปญญาทองถิ่น
และปราชญชาวบาน
โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ,เด็กและ
เยาวชน,ผูพิการ และผูดอย
โอกาส ที่ไมมีผดู ูแล
โครงการสงเสริมและตอยอด
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผู
พิการ ที่บาน

เพื่อบูรณาการ
ทํางานรวมกับ
เครือขาย

กลุมผูส ูงอายุ กลุมภูมิ
ปญญาทองถิ่นและปราชญ
ชาวบาน ตําบลกุดรัง

๑20,000

๑20,000

๑20,000

๑20,000

จํานวนกลุม เครือขายมี
ไดรับ
บทบาทในการ
ผลประโยชน พัฒนาทองถิ่น

กองสวัสดิ
การสังคม

เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผูสูงอายุ/เด็กและเยาวชน/ผู ๑50,000
ชีวิต
พิการ และผูดอยโอกาส
ผูสูงอายุ
ภายในตําบลกุดรัง

๑50,000

๑50,000

๑50,000

ผูเขารวม
กิจกรรม

ผูเขารวม
โครงการมี
คุณภาพ ชีวิตที่
ดีขึ้น

กองสวัสดิ
การสังคม

เพื่อพัฒนาคุณภาพ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
ชีวิตผูสูงอายุ
และผูพิการ

100,000

100,000

100,000

100,000

กองสวัสดิ
การสังคม

โครงการโรงเรียนผูส ูงวัย

เพื่อสงเสริมและ
ผูสูงอายุในตําบลกุดรัง
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

จํานวน อผส. ผูสูงอายุและผู
ที่ไดรับการ พิการ
สงเสริม
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
ผูเขารวม
ผูสูงอายุ มี
กิจกรรม
คุณภาพ

9

10

๑๑

กองสวัสดิ
การสังคม

กองสวัสดิ
การสังคม

แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 ดานคนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม
1.2 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
ที่
1

2

๓

โครงการ
โครงการอบรมใหการ
ความรูการพัฒนาสินคาและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ
การเกษตร
โครงการศึกษาดูงานดาน
การสงเสริมการเกษตร
อาชีพเสริมพรอมขั้นตอน
การผลิตสินคา
โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรมการและสมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลกุด
รัง

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาสินคาดวย ประชาชน,เกษตรกร,กลุม
การแปรรูปผลิตภัณฑ อาชีพ ภายในตําบลกุดรัง
การเกษตร
เกษตรกรในตําบลกุดรัง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

๑50,000

๑50,000

๑50,000

๒00,000

50,000

๒00,000

2564
(บาท)

(KPI)

จะไดรับ

๑50,000

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

ประชาชนสมารถ
แปรรูปสินคาทาง
การเกษตรไดเพื่อ
เพิ่มมีรายได

กองสงเสริม
การเกษตร

๒00,000

๒00,000

จํานวนผูไดรับ ประชาชนมีรายได
ผลประโยชน เสริม

กองสงเสริม
การเกษตร

50,000

50,000

รอยละของผู
ไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพ

กองสงเสริม
การเกษตร

เพื่อพัฒนาอาชีพเสริม
ของชุมชน
เพื่อพัฒนาศักย- ภาพ คณะกรรมการและสมาชิก 50,000
คณะกรรมการและ
กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ตําบล
สมาชิกกลุมวิสาหกิจ กุดรัง
ชุมชนฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

คณะกรรมการและ
สมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชนฯมี
ศักยภาพที่ดีขึ้น

แบบ ผ. ๐๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 ดานคนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม
1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบ
โครงการ
ที่
วัตถุประสงค
(KPI)
จะไดรับ
หลัก
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

โครงการสงเสริมการทํางานสภา เพื่อบูรณาการ
ทํางานรวมกับ
กุดรัง องคกรบริหารสวน
เครือขาย
ทองถิ่น

ภาคีเครือขาย, ภาคประชาชน 120,000
,สวนราชการ

120,000 120,000 120,000

2

โครงการสงเสริมการทํางาน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน

สมาชิก อปพร. ภายในตําบล 1๖0,000
กุดรัง

1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000

โครงการสงเสริมการทํางานผูนํา เพื่อสงเสริมใหผู ผูนําชุมชน,ภาคีเครือขายภาค 2๐0,000
นํา เปนแบบอยาง ประชาชน
การเปลีย่ นแปลง
ของชุมชน

2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000

3

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ของ
อปพร.ใหเขมแข็ง

จํานวนโครงการที่
ผานความเห็น
ชอบจากสภากุด
รัง
จํานวนสมาชิก
อปพร.ที่ปฏิบัติ
หนาที่เปนประจํา

การทํางานรวมกับ
ภาคีเครือขายสะดวก
ขึ้น อยางมีประสิทธิ
ภาพ
สมาชิก อปพร.มีการ
ปฏิบัติหนาที่ อยาง
เขมแข็ง

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

ผูนําสามารถเปนแบ
อยางที่ดีในการดํารง
ชีวิต

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก เพื่อพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
อปพร. ตําบลกุดรัง
อปพร.ต.กุดรัง

สมาชิกอปพร. ต.กุดรัง
จํานวน 120 คน

100,000

100,000 100,000 100,000

จํานวนผูไดรับการ สมาชิก อปพร.มี
พัฒนาศักยภาพ ศักยภาพที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

แบบ ผ. ๐6

1.5 แผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1
2

โครงการส ง เสริ ม การทํ า งาน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน

เพื่อบูรณาการ
ทํางานรวมกับ
เครือขาย

อสม. ตําบลกุดรัง

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
อช. กุดรัง

เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก อช.

สมาชิก อช. ตําบลกุดรัง
จํานวน 64 คน

5๐0,000

5๐0,000 5๐0,000 5๐0,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

เครือขายมีบทบาท กองสาธารณสุข
ในการพัฒนาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม

จํานวนผูไดรับการ สมาชิกมีศักยภาพใน
กองสาธารณสุข
พัฒนาศักยภาพ การปฏิบัตหิ นาที่
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็ง ในชุมชนและสังคม
1.1 แผนงานกองสังคมสงเคราะห
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสังคม
สงเคราะห

1 สงเสริมสนับสนุนการสราง
เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผูสูงอายุภายใน
ตําบลกุดรัง
หลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ชีวติ ผูสูงอายุ

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

ผูสูงอายุมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

2 สงเสริมสนับสนุนการสราง
หลักประกันรายไดใหแกผูพิการ
3 สงเสริมสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน
50,000
50,000
50,000
50,000
จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

ผูพิการมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ผูปวยเอดสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพ ิการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูป วยเอดส

ผูพิการภายใน
ตําบลกุดรัง
ผูปวยเอดสภาย
ในตําบลกุดรัง

กองสังคม
สงเคราะห
กองสังคม
สงเคราะห

ที่
1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 4 ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการและการทองเที่ยว
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(ผลผลิตของ
โครงการ)

(KPI)

จะไดรับ

จํานวนบุคลากร
ในการเขารวม
โครงการ

จนท.สามารถจัดทํา
ระบบสารบรรณฯได
อปท. มีระบบสาร
บรรณที่มีประสิทธิภาพ

จํานวนปรับ
ปรุงซอมแซม
ศูนยฯจํานวน
๑ ศูนย

ทรัพยสินทางราชการ
ไมเสียหาย และ
รองรับการให บริการ
ประชา ชน ตลอด
24 ชม.
ไดบริการประชาชน

โครงการ

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อใหมีระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิ
ภาพ เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารขององคกรให
ประชาชนทราบยางทั่วถึง

จนท.ที่เกี่ยวของ ใน
อบต.กุดรัง

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ตูยาม /ศูนยกูชีพ กูภัย
อบต.กุดรัง

เพื่อรักษาทรัพยสินทาง
ราชการและอํานวยความ
สะดวกในการรองรับการ
ใหบริการประชาชน

ศูนยกูชีพ กูภัย อบต. 2๐0,000
กุดรัง

3

จัดซื้อรถกูชีพ กูภัย พรอม
วัสดุครุภัณฑประจํารถ
ตามแบบมาตรฐาน

เพื่อใหบริการประชาชนได ซื้อรถกูชีพ กูภัย
อยางทันทวงที
พรอมวัสดุครุภณ
ั ฑ

๙00,000

๙00,000

๙00,000

๙00,000

4

จัดทําผังตําบล

เพื่อทําขอมูลที่ดินในการ
พัฒนา

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

2

แผนผังตําบลกุดรัง

2๐0,000

2๐0,000

2๐0,000

แบบ ผ. ๐๑

รถกูชีพ กูภัย
พรอมวัสดุ
อุปกรณ
จํานวน ๑ คัน
มีขอมูลที่ดิน
และมีผังตําบล
ในพิกัดGPS
จํานวน ๑ ชุด

นําไปใชในการพัฒนา
แกไขการบุกรุกทีด่ ิน
และใชเพื่อจัดเก็บ
ภาษี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

๕

๖

ขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลกุดรัง

เพื่อแกไขปญหาชุมชน

จัดทําแผนที่ภาษีในเขต
ตําบลกุดรัง

เพื่อแกไขปญหาชุมชน

จัดทําขอบัญญัติ
ตําบลกุดรัง เรื่อง
การจัดผังเมืองและ
ควบคุมอาคาร

20,000

แผนที่ภาษีตําบลกุด
รัง

๒00,000

20,000

200,000

20,000

200,000

20,000

200,000

จํานวน
ขอบัญญัติฯ
จํานวน ๑ เลม

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน

จํานวนแผนที่
ภาษี ตําบลกุด
รัง จํานวน ๑๖
หมูบาน

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน

สํานักงานปลัด

กองคลัง

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
๑

สงเสริมการใชพลังงาน
แสงอาทิตยในอาคาร

แกไขปญหาขาดแคลน
พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานแสงอาทิตย 300,000
ในอาคารสํานักงาน

300,000

๒

กอสรางสํานักงาน อบต.
แหงใหม

เพื่อรองรับการใหบริการ
ประชาชน

อาคารสํานักงาน
อบต.

3,000,000

3,000,000

๓

ปรับปรุง/ซอมแซม
สํานักงาน อบต.

เพื่อรองรับการใหบริการ
ประชาชน

ปรับปรุง,ซอมแซม
สนง. อบต.

๕00,000

๔

ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย
เพื่อรองรับการใหบริการ
เรียนรู/ ศูนยพัฒนาคุณภาพ ประชาชน
ชีวิตผูสูงอายุ/ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

200,000
ศูนยเรียนรู/ศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

200,000

จัดทําปายบอกเสนทาง

ปายบอกเสน ทาง ๑00,000
สําหรับผูใชรถใช
ถนน
ประชาชนผูประ สบ ๓00,000
ปญหาที่ดิน ที่ทํากิน
ที่อยูอาศัย

๑00,000

๕
๖

เพื่อแกไขปญหาชุมชน

โครงการแกไขปญหาทีด่ ิน เพื่อแกไขปญหาชุมชน
ทํากิน ที่สาธารณประโยชน
ที่ปาสงวน ที่ราชพัสดุ

๕00,000

300,000

3,000,000

๕00,000

200,000

300,000

3,000,000

๕00,000

200,000

จํานวนเงิน
คาใชจายไฟฟา

คาใชจาย
สํานักงานลดลง

กองชาง

จํานวนอาคาร
สํานักงาน อบต.
จํานวน ๑ หลัง
อาคารปลอดภัย
มั่นคง

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน

กองชาง

อาคารปลอดภัย
มั่นคง

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน
กองชาง

๓00,000

๑00,000

๓00,000

๑00,000

๓00,000

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน

กองชาง

กองชาง

ที่
๗

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กอสรางศาลา
อเนกประสงค
หมูบาน หมูที่ ๑
และหมูที่ ๑๓
รถกระเชาเพื่อซอม
ไฟฟา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงคหมูบาน

เพื่อพัฒนาศาลาจัด
กิจกรรมกรรมของ
ประชาชน

๘

โครงการจัดซื้อรถกระเชา

เพื่อแกไขปญหาระบบ
ไฟฟาภายในชุมชน

๑,๕00,000

๑,๕00,000

๑,๕00,000

๑,๕00,000

๙

โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลกุดรัง

เพื่อใหมีอาคารที่รองรับแก กอสรางศูนยพัฒนา ๒,๕00,000
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก เด็กเล็ก ตําบลกุดรัง
เล็กที่เปนมาตรฐาน
สามารถเปนแหลงเรียนรูได

๒,๕00,000

๒,๕00,000

๒,๕00,000

2,๕00,000
๑๐ โครงการอสรางศูนยพัฒนา เพื่อเปนโรงเรียนผูส ูงอายุ
กอสรางศูนย
ในการทํากิจกรรมการเรียน พัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
การสอนของโรงเรียน
ผูสงู อายุ ตําบลกุด
รัง

2,๕00,000

2,๕00,000

2,๕00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนศาลา
อเนกประสงค
จํานวน ๑ หลัง
จํานวนรถกระเชา
จํานวน ๑ คัน

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
ประชาชนมีศาลา
จัดกิจกรรมที่มั่นคง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

ไดแกไขปญญา
ระบบไฟฟาภายใน
กองชาง
ชุมชนไดอยาง
รวดเร็ว
จํานวนอาคารศูนย มีความสะดวก
กองชาง
พัฒนาเด็กเล็ก
สบายในการ
จํานวน ๑ หลัง
บริหารจัดการดาน
การเรียนการสอน
เปนแหลงเรียนรู
และศึกษาดูงาน
จํานวนนักเรียน
ผูสูงอายุมีความ
ผูสูงอายุมากขึ้น
รูเทาเทียมประเทศ
กองชาง
อาเซี่ยน

แบบ ผ. ๐๑

1.๓ แผนงานการเกษตร
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 กอสรางตลาดกลางรับซื้อ/ เพื่อบริการ

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอสรางตลาดกลางรับ ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 จํานวนผูรับ
ซื้อ จําหนาย การเกษตร
ผลประโยชน
และพาณิชย ในตําบลกุด
รัง

ไดบริการประชาชนในพื้นที่
ตําบลกุดรัง
กองสงเสริม
การเกษตร

1 จัดหายาสามัญประจําบาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และเวชภัณฑประจําบาน ชีวติ ประชาชน

จัดหายาสามัญประจํา
บาน ใหประชาชนใน
ตําบลกุดรัง

2

กอสรางอาคารตลาดสด ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 จํานวนผูรับ
ในตําบลกุดรัง
ผลประโยชน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
ไดบริการประชาชนในพื้นที่
กอง
ตําบลกุดรัง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

จําหนาย สินคาการเกษตร ประชาชนในพื้นที่
ตําบลกุดรัง
และการพาณิชย

1.4 แผนงานสาธารณสุข

กอสรางอาคารตลาดสดที่
ไดคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
สาธารณสุข

เพื่อบริการ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลกุดรัง

50,000

50,000

50,000

50,000

รอยละของผูไ ดรบั ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่
ผลประโยชน
ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 4 ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการและการทองเที่ยว
1.1 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

1

จัดซื้อเครื่องพนยาปราบศัตรูพืช เพื่อสงเสริมการเกษตร
ของประชาชน

ซื้อเครื่องพนยา
ปราบศัตรูพืช

30,000

30,000

2

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําเพื่อ
การเกษตร

เพื่อสงเสริมการเกษตร
ของประชาชน

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
เพื่อการเกษตร

100,000

100,000

3

จัดซื้อเครื่องอัดฟาง

เพื่อสงเสริมการเกษตร
ของประชาชน

จัดซื้อเครื่องอัดฟาง

500,000

500,000

เพื่อสงเสริมผลผลิตของ
เกษตรกรใหมีคุณภาพที่ดี
ขึ้น

ประสานการรับซื้อ
สินคาทางการ
เกษตรกับผู
ประกอบการ

4

รณรงคราคาสินคาเพื่อการ
เกษตรรวมกับผูประกอบการ
(ประกันราคาสินคาทาง
การเกษตร)

๑๐0,000

๑๐0,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

แบบ ผ. ๐๑

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

พืชผลทางการ เกษตร ไดสงเสริม
มีคุณภาพดี
การเกษตร
ของประชาชน
100,000 100,000 พืชผลทางการ เกษตร ไดสงเสริม
มีคุณภาพที่ดี
การเกษตร
ของประชาชน
500,000 500,000 มีการกักเก็บฟางไว
ไดสงเสริม
เปนอาหารสัตวเวลา การเกษตร
จําเปนและประโยชน ของประชาชน
ทางการเกษตร
๑00,000 ๑๐0,000 จํานวนผูประกอบการ ประชาชนไดรับ
ใหการรับซื้อสินคา
ราคาสินคา
ทางการเกษตร โดย การเกษตรที่
การประกันราคา
มาตรฐาน
30,000

30,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. ๐๑
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม
1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ที่
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
หลัก
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

2

๓

โครงการแกไขปญหาความ
ยากจนแบบบูรณาการบําบัด
ทุกขบํารุงสุข (ABC)
โครงการสนับสนุนการทํางาน
รวมกับสถานศึกษา มมส. และ
มรม. อื่นๆ
โครงการกิจกรรมรวมในงาน
กาชาดหรืองานประจําปของ
จังหวัด

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน

ประชาชนในตําบลกุดรัง

100,000

100,000 100,000 100,000

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สํานักปลัด

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน

ประชาชนในตําบลกุดรัง

100,000

100,000 100,000 100,000

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สํานักปลัด

เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประชาชนในตําบลกุดรัง

20,000

20,000

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ประชาชน มี
สํานักปลัด
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน

สมาชิกและคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการฯ

๗00,000

๗00,000 ๗00,000 ๗00,000

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

สมาชิกมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อสรางความ
เขาใจใน
สถานการณ

ผูสูงอายุ,ผูพิการและผูด ูแล

100,000

100,000 100,000 100,000

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ผูสูงอายุ,ผูพิการ
และผูด ูแล มีความ
พรอมใน
สถานการณ

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

20,000

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
1

2

สงเสริมและสมทบการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลกุดรัง
โครงการเตรียมความพรอมรับ
มือภัยพิบัติในผูส ูงอายุ,ผูพิการ
และผูด ูแล

1.3 แผนงานสาธารณสุข

1

สงเสริมและสมทบการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลกุดรัง

เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน

ประชาชนในตําบลกุดรัง

300,000

300,000 300,000 300,000

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กองสาธารณสุข

แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 6 ดานระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได และประชาชนมีสวนรวม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
2561
2562
2563
2564
โครงการ
ที่
วัตถุประสงค
(KPI)
จะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

ประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมและเปน
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
อบต.

เพื่อเปดโอกาสให ภาคีเครือขายภาคประชาชน
ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน

ประชาชนเขามาสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานที่ 3 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของ
โครงการ)

สงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
สถานบันพระมหากษัตริย
โดยประชาชนมีสวนรวม

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

๑20,000 ๑20,000

เพื่อสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

๒๐0,000 ๒๐0,000

เพื่อรณรงคและปองกัน
การเกิดอุบัตเิ หตุบนทอง
ถนน
เพื่อเตรียมความพรอมใน
การบริหารประชาชน

ประชาชนทั่วไป

100,000 100,000

อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
2

3
4

กิจกรรมทําความดีถวายพอและ
แม ถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถและการ
ปกปองสถาบัน
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
โครงการฝกอบรมทบทวน
อปพร.

สมาชิก อปพร.
ตําบลกุดรัง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

1๖0,000 1๖0,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

แบบ ผ. ๐๑

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑20,000 ๑20,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

สงเสริมสถานบัน
พระมหากษัตริยโ ดย
ประชาชนมีสวนรวม

2๐0,000 2๐0,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

สงเสริมการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ไดรณรงคและปองกัน
การเกิดอุบัตเิ หตุบน
ทองถนน

สํานักปลัด

1๖0,000 1๖0,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ไดเตรียมความพรอมใน
การบริหารประชาชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ. ๐๑

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ)
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5

โครงการฝกอบรมลูกเสือ
ชาวบาน

เพื่อเตรียมความพรอมใน
การบริการประชาชน

ผูนําและลูกเสือ
ชาวบาน

๒00,000 ๒00,000

๒00,000 ๒00,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

มีความพรอมในการ
บริการประชาชน

สํานักปลัด

6

สงเสริมพลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติด

เพื่อปองกันแกไขปญหายา ประชาชนทั่วไป
เสพติด

๑๖0,000 ๑๖0,000

๑๖0,000 ๑๖0,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

ไดปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด

สํานักปลัด

7

โครงการตํารวจชุมชน

มีความพรอมในการ
บริการประชาชน
ไดเตรียมความพรอม
ในการปองกัน
สิ่งแวดลอม
ไดรณรงคและปองกัน
การเกิดอาชญากรรม
และการลักขโมย

8
9

10

เพื่อปองกัน/แกไขปญหา
ในชุมชน
โครงการปองกันและแกไข
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาไฟปา สิ่งแวดลอม
ปญหาไฟปา
และการอนุรักษธรรมชาติ
ติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณ
เพื่อปองกันความปลอดภัย
สํานักงาน ชุมชน/หมูบาน ถนน ในทรัพยสินและบุคคล
ในหมูบาน และสถานทีจ่ ุดเสี่ยง
สําคัญ

ประชาชนทั่วไป

๙0,000

๙0,000

๙0,000

๙0,000

ประชาชนทั่วไป

๙0,000

๙0,000

๙0,000

๙0,000

สถานที่ราชการ/
ถนนในหมูบาน 16
หมูบาน /ชุมชน/จุด
เสี่ยงในตําบล

1,๐00,000

กิจกรรมทําความดีสงเสริม
สถาบันและปองกัน สถาบัน
พระมหากษัตริย

ประชาชนใน
ตําบลกุดรัง

๒๐0,000 ๒๐0,000

เพื่อสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

1,๐00,000

1,๐00,000

1,๐00,000

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
มีความปลอดภัยใน
ในทรัพยสิน และ
อาชญากรม

2๐0,000 2๐0,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

สงเสริมการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 3 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
1

2

3
4

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. ๐๑

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการ

วัตถุประสงค

สนับสนุนกลุมดนตรีนาฏศิลป
เด็กและเยาวชน/กลุมสตรีศรีกุด
รัง
สนับสนุนการออกกําลังกายลาน
แอโรบิก(ผูนําเตนแอโรบิก
,พรอมเครื่องเสียง)
สงเสริมการแขงขันกีฬาประเพณี
ตานยาเสพติด
สงเสริมและสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาสามวัย

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
กลุมนาฎศิลป

กลุมนาฎศิลป
กลุมสตรีศรีกุดรัง

๑20,000 ๑20,000

๑20,000 ๑20,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

ไดสงเสริมกิจกรรม
ของกลุมนาฎศิลป

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายกับประชาชน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

30,000

30,000

ไดสงเสริมการออก
กําลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายกับประชาชน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

1๖0,000 1๖0,000

1๖0,000 1๖0,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายกับประชาชน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

๘0,000

๘0,000

ไดสงเสริมการออก
กําลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

30,000

๘0,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

30,000

๘0,000

จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

1.2 แผนงานสาธารณสุข
1

โครงการสนับสนุนหนวยบริการ เพื่อบริการประชาชน
ทางการแพทยฉุกเฉินกูชีพ กูภัย

ประชาชนทั่วไป

๑๖0,000 ๑๖0,000

๑๖0,000 ๑๖0,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

ไดใหบริการประชาชน

2

สงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูปวยโรคเรื้อรัง ชวยเหลือ
ตนเองไมได

ผูปวยเรื้อรัง

50,000

50,000

ผูปวยเรื่อรัง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูปวยเรื่อรัง

50,000

50,000

จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

กองสาธารณ
สุขและสิ่ง
แวดลอม

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข (ตอ)
เปาหมาย
ที่
3

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

30,000

30,000

30,000

สงเสริมสุขภาพ/ตรวจสุขภาพ
เชน มะเร็ง เบาหวาน ความดัน
อื่นๆ
สงเสริมการปองกันการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

30,000

จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

5

สงเสริมการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดตอ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6

โครงการรณรงคการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ในเขต
พื้นที่ตําบลกุดรัง
กิจกรรมตําบลปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย ปองกันโรคไขเลือดออก

เพื่อพัฒนาควบคุมการ
แพรระบาดของโรค

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

40,000

จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

สงเสริมทักษะการสื่อสารเรื่อง
เอดสและเพศ

เพื่อปองกันการติดเชื้อ
เอดส

เด็กเยาวชนตําบล
กุดรัง

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ

สรางความเขาใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4

7
8

40,000

40,000

40,000

ที่
1

2

4

5

แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง
ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 5 ดานบริหารการจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1.1 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(ผลผลิตของ
โครงการ)

จะไดรับ

โครงการ

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

(KPI)

สงเสริมกิจกรรมทําความสะอาด
หมูบานและกิจกรรมหนาบาน
นามอง
รณรงคประชาชน/เด็กเยาวชน
จัดกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ติดตั้งปายแสดงสิทธิ์ทสี่ าธารณะ
ปาชุมชน ที่ราชพัสดุ

เพื่อความสะอาดสวยงามใน
หมูบาน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

20,000

20,000

20,000

20,000

หมูบานสะอาด
และมีชื่อเสียง

เพื่อปลูกฝงสํานึกที่ดีกับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

30,000

30,000

30,000

30,000

มีปริมาณตนไม
ไดปลูกฝงสํานึกทีด่ ี
เพิ่มขึ้น และ
กับเยาวชนและ
สิ่งแวดลอมสะอาด ประชาชน

เพื่อคุมครองสิ่งแวดลอม และ
อนุรักษสถานที่สาธารณะ

ติดตั้งปายที่
สาธารณะ

๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000

รณรงคและแกไขปญหาฝุน
ละอองจากโรงสีขาว

เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

ผูประกอบการ

10,000

10,000

10,000

10,000

ไมมีการบุกรุก ที่
สาธารณะ

หมูบาน
สะอาดสวยงาม

ไดคุมครอง
สิ่งแวดลอม และ
อนุรักษสถานที่
สาธารณะ
ประชาชนใกล
ปญหาสิ่งแวดลอม
เคียง มีสุขภาพที่ดี ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แบบ ผ. ๐๑

1.1 แผนงานสาธารณสุข (ตอ)
ที่
6

7

8
9

โครงการ
รณรงคและแกไขปญหาการเผา
ขยะ สงเสริมใหความรูเกีย่ วกับ
พลังงานชุมชน/เตาเผา 200
ลิตร
ติดตั้งปายรณรงครักษ
สิ่งแวดลอม

เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
บาท

2561
บาท

2561
บาท

2561
บาท

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวนผูเขารวม

เพื่อความสวยงานของหมูบาน ภายในตําบลกุดรัง 5,000
และเพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธรณรงครัก
สิ่งแวดลอม
กอสรางบอขยะ/ปรับปรุงบอขยะ เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ที่สาธารณะหนองนา 100,000
ดี
ปรับปรุงคลองสวยน้ําใส

10 การคัดแยกขยะและกําจัดขยะ
อยางถูกวิธี

๑๑

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

โครงการธนาคารขยะใน
โรงเรียน

เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

ลําหวยในตําบลกุด 300,000
รัง จํานวน ๑๐ แหง

เพื่อแกไขปญหาขยะอยาง
ประชาชนในตําบล
ถูกตองคัดแยกขยะและกําจัด กุดรัง
ขยะอยางถูกวิธีและการนํา
ขยะมาเปลี่ยนภาระใหเปนทุน
ทางสังคมและเศรษฐกิจรวม
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ(ก.
ทรัพยากรฯ ก.วิทยาศาสตรฯ
ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย
ฯลฯ)
เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
โรงเรียน ๕ แหง
และความสะอาดในโรงเรียน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

5,000

5,000

5,000

ประชาชนทิ้งขยะ
ในที่จัดให

ไดประชาสัมพันธ
กองสาธารณสุข
รณรงคใหประชาชน และสิ่งแวดลอม
ทั่วไปรักสิ่งแวดลอม

100,000

100,000

100,000

ปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

300,000

300,000

400,000

มีบอทิ้งขยะที่
รองรับอยาง
เพียงพอ
จํานวนลําหวยที่
ไดรับการแกไข

มีน้ําอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ

๕,๐๐๐,๐๐๐

ทุกหมูบานมีการ
คัดแยกขยะและ
นําไปแปรรูปเปน
ปุย

ปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๕๐0,000

นักเรียนใน
โรงเรียน

ไดรักษาสิ่งแวดลอม
และความสะอาด
ของชุมชน

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

๕๐0,000

๕๐0,000

๕๐0,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แบบ ผ. ๐๑

1.2 แผนงานการเกษตร
ที่
1
2
3
4

5

7
8

โครงการ
โครงการ รักน้ํา รักปา รักษา
แผนดิน
โครงการปลูกหญาแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการปลูกตนไมเพื่อลดภาวะ
โลกรอน
โครงการหนาบานสวย หลังบาน
สวนกินได ปลูกไมดอกไม
ประดับ ปลูกผักสวนครัว
โครงการรณรงคและแกไขปญหา
การสงกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยง
สุกร การเลี้ยงสัตว
ออกเอกสารสิทธิทํากินใหกับ
ประชาชน

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
บาท

2561
บาท

2561
บาท

2561
บาท

ประชาชนในตําบล
กุดรัง
ประชาชนในตําบล
กุดรัง

50,000

50,000

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ปลูกตนไม ๘๐๐ ตน 20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อความสวยงามของหมูบา น ปลูกผัก สวนครัว รั้ว 40,000
และลดคาใชจายในครัวเรือน กินได และไมดอกไม
ประดับ ๑๖ หมูบาน

40,000

40,000

40,000

จํานวนครัวเรือนที่ หมูบานมีชื่อเสียง,ลด
ปลูกไมดอกและ คาใชจายในครัวเรือน
ผักสวนครัว

เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

10,000

10,000

10,000

จํานวนประชาชน
ที่ไดรับสุขภาพจิต
และกายที่ดี

เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
เพื่อปองกันการพังทลายของ
หนาดิน และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม

เพื่อแกไขปญหาบุกรุกที่ทํากิน
ในที่สาธารณะฯ และอนุรักษ
ทรัพยากร
โครงการจัดทํารั้วแนวเขตวัดปา/ เพื่อปองกันการบุกรุกที่
สํานักสงฆ/ที่สาธารณประโยชน สาธารณะ และเพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่

ผูประกอบการเลี้ยง
สุกร ในตําบลกุดรัง

10,000

จํานวนพื้นที่แหลง
ธรรมชาติ
กั้นพนังดินกักเก็บ
น้ําไดดี และสนอง
พระราชดําริ
รอยละของตนไมที่
ปลูกเจริญเติบโต

๕๐0,000 ๕๐0,000 ๕๐0,000 ๕๐0,000 มีความเปนอยูที่
ประชาชนผูเดือด
รอนที่ทํากิน,ที่อยู
มั่นคง
อาศัย ในตําบลกุดรัง
กั้นแนวเขตรั้ว วัดปา 1,๐00,000 1,๐00,000 1,๐00,000 1,๐00,000 จํานวนระยะของ
๒ แหง,ที่สาธารณะ
รั้วแนวเขต
ประ โยชน ๒ แหง

รักษาสิ่งแวดลอม
ไดปองกันการ
พังทลายของหนาดิน
/อนุรักษสิ่งแวดลอม
รักษาทรัยพากร
ธรรมชาติ

ปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง
ไดคุมครองที่ดิน
สาธารณะไมใหมีการ
บุกรุก และอนุรักษฯ
ไดปองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะและ เพื่อ
อนุรักษทรัพยากรปา
ไมในพื้นที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร

แบบ ผ. ๐๑

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ปลูก
ไมดอกไมประดับกูกดุ รัง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหมี
ความสวยงาม เปนสถานที่
ทองเที่ยวในระดับตําบล

ปลูกไมดอก ไม
ประดับ ที่ปรางคกู
กุดรัง

2

โครงการพัฒนาลานอเนก
ประสงค/ลานจัดกิจกรรม
ปรางคกูกุดรัง

เพื่อใชเปนสถานที่จัดกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณี

ลานกิจกรรม
อเนกประสงค

2561
บาท

2561
บาท

2561
บาท

2561
บาท

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปรางคกูกุดรังมี
ทองเที่ยว,พักผอน ทิวทัศนทสี่ วยงาม
หยอนใจ ในตําบล เปนสถานที่ทอง
เที่ยวในระดับตําบล
๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 จํานวนกิจกรรมที่ ใชเปนสถานที่จัด
ใชลานอเนก
กิจกรรมสืบสาน
ประสงค
วัฒนธรรมและ
ประเพณี
๕00,000

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 เปนสถานที่

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง

แบบ ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรของ อบต. ประเด็นยุทศาสตรที่ 6 ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของ
โครงการ)

1

โครงการสงเสริมประเพณีแห
พระสองตําบล

เพื่อสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน

ต.กุดรัง/
ต.หวยเตย

2

โครงการสงเสริมประเพณีสรงกู
กุดรัง

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

3

โครงการสงเสริมกิจกรรม
เขาพรรษา – ออกพรรษา

เพื่อสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน

4

โครงการสงเสริมกิจกรรมเขาวัด
ปฎิบัติธรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนาหรือวันพระ

5

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนรับทราบ
เปนวันสําคัญ
ประจําป
1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 เปนแหลงทองเที่ยว
ในตําบล ของทุกป

ไดสงเสริมประเพณี
อันดีงามของชุมชน
ไดสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

20,000

20,000

20,000

20,000

ไดสงเสริมประเพณี
อันดีงามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

๙0,000

๙0,000

๙0,000

๙0,000

ไดสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

โครงการสงเสริม อนุรักษและสืบ เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม
สานประเพณีทองถิ่น ฮีด 12
ครอง 14

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

5,000

5,000

5,000

5,000

ไดสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

ประชาชนใหความ
สําคัญในการปฏิบัติ
ธรรมเปนจํานวน
มาก
ประชาชน,เด็กและ
เยาวชน เขาวัด
ปฏิบัติธรรมเปน
จํานวนมาก
ประชาชนรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ๑๒ เดือน

กอง
การศึกษาฯ

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ตอ)
เปาหมาย
ที่
6

โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. ๐๑

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการสงเสริมและอนุรักษภมู ิ
ปญญาในทองถิ่น ปราชญ
ชาวบาน
โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ประเพณีสงกรานต

เพื่อสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

๑๖0,000

๑๖0,000

๑๖0,000

๑๖0,000

มีผูสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ไดสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

30,000

30,000

30,000

30,000

เปนแหลงทองเที่ยว
ปะจําป ของตําบล
กุดรัง

ไดสงเสริมประเพณี
อันดีงามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

8

โครงการสงเสริมประเพณีลอย
กระทง

เพื่อสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

50,000

50,000

50,000

50,000

ไดสงเสริมประเพณี
อันดีงามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

9

โครงการสงเสริมประเพณีบุญบั้ง เพื่อสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน
ไฟ

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

160,000

160,000

160,000

160,000

10

โครงการสงเสริมกลุมสตรีศรีกุด
รัง (รําสรอยดอกหมาก)

เพื่อสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

40,000

40,000

40,000

40,000

จํานวนประชาชน
เด็กและเยาวชน มี
ความรูเกี่ยวกับประ
เพณีลอยกระทง
เปนแหลงทองเที่ยว
ประจําป ของตําบล
กุดรัง
สรางชื่อเสียงใหกับ
ตําบล

ไดสงเสริมประเพณี
อันดีงามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

11

โครงการสงเสริมกิจกรรมดาน
ศาสนาและวัฒนธรรม แกเด็ก
เยาวชน

เพื่อสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน

ประชาชนในตําบล
กุดรัง

30,000

30,000

30,000

30,000

เด็กและเยาวชน
เรียนรูด านศาสนา
เพิ่มขึ้น

ไดสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

7

ไดสงเสริมประเพณี
อันดีงามของชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

