
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1   ปรับปรุงโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

1.ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  (หมูที่ 1) 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดรับ 
รับผิดชอบ

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 โครงการกอสรางถนน
หินคลุกบานกุดรัง หมู
ที่ 1 

เพ่ือการสญัจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 กอสรางถนนลงหินคลุก 1.จากไรนางเพ็ญ
จันทร-นานาง อรทัย  กวาง 3 ม. ยาว 200 ม.  
หนาเฉลี่ย0.08- 0.15 ซม. พรอมปรับเกลี่ย
เรียบ   

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญ 
จรสะดวกและ
ปลอดภัย   

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

 

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล.บานกุดรัง  
หมูที่ 1 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน

การใช
ยานพาหนะ 

ถนน คสล.  จากปากทางบานกุดรงัถึงศูนยทุง
หญา กวาง 5  ม.ยาว 39  ม. หนา 0.15 ม.      
2.จากบานนายสมยั ถึงบานนางพูนสุข  กวาง 5 
ม. ยาว 39 ม.  หนาเฉลี่ย 0.15 ม.    
3.จากบานนายสําลี ถึง บานนางสทุธาทิโก กวาง 
5  ม. ยาว 39 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

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

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

กองชาง 

  

  

  

3 โครงการกอสรางทาง
ระบายน้ําพรอม  ฝา
ปด และบอพักน้ํา 
บานกุดรัง หมูที1่ 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
ระบายของน้ํา 

กอสรางรองระบายน้ํา พรอมฝาปดและบอ
พักน้ํา ภายในหมูบานกวาง 0.40 ม. ยาว  
80  ม.   
 
 
 

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

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน

สะอาด 
กองชาง 

     
     
     

   

แบบ ผ. ๐๑´



 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (หมูที ่2) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดรับ 
รับผิดชอบ

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการกอสรางรอง

ระบายน้ําภาย ใน
หมูบาน หนองบัว หมู
ที่ 2 
 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก 
/ชุมชนสะอาด 
 

สรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน ขนาดกวาง  
0.40 ม. ยาว 240  ม.  
 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง 

 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน

สะอาด 

กองชาง 
 
  

  

2 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.  
บานหนองบัว  
หมูที่ 2 
 
 
 
 

เพ่ือความ
สะดวก ในการ
สัญจรไปมาใน
การใชยาน 
พาหนะ 

 
 
 

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

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

3 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน 
หินคลุก 
บานหนองบัว  
หมูที่ 2 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใชยาน 
พาหนะ 
 

 กอสรางถนนลงหินคลุก 
จากนานายสมพงษ ถึงนานายวิรัตน  ขนาดถนน
กวาง 4 ม. ยาว 420 ม. หนาเฉลีย่ 0.08-
0.12 ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

100,000 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัย 

4 
  

โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดินบาน
หนองบัว  
หมูที่ 2 
  

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
 

กอสรางถนนยกรองพูนดินขางวัดปา ถนนกวาง 
4  ม. ยาว 700  ม. หนาเฉลีย่ 0.70-1 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 
 
 

    

100,000 
 
  

100,000 

  

100,000 

  

100,000 

  

ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัย 
 
 

แบบ ผ. ๐๑´



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
กอสรางทางเทา คสล. 
รอบสระบานหนองบัว 
หมูที่ 2 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
ปลอดภัย  

เพ่ือความสะดวกในการระบายของน้ํา         ประชาชน
เดินทางสะดวก
และสะดวกใน
การออกกําลัง
กาย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

  

100,000 100,000 100,000 100,000 กองชาง 

              

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (หมูที่3) 
1 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.บานหนองปาน 
หมูที่ 3  
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
 

 กอสรางถนน คสล. 
1.จากนานายสมบรูณ -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  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก บานหนอง
ปาน หมูที่ 3 
 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนหินคลุก 
1.จากวัด-นานายปนสาย  ขนาดถนนกวาง 4 
ม. ยาว 420 ม. หนาเฉลีย่ 0.08-0.12 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 
2.จากปาสาธารณประโยชน-กุดเมก็ กวาง 4 ม.
ยาว 420 ม. หนาเฉลี่ย 0.08-0.12 ม.พรอม
ปรับเกลีย่เรยีบ 
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
ปรับเกลีย่เรยีบ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 
 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑´



  โครงการกอสราง
สะพาน คสล. ขามลํา
หวยแทน บานหนอง
ปาน หมูที่ 3 

เพ่ือการสญัจร
สะดวกและ
ปลอด ภัย 

กอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวยแบบรถขาม
ได ขนาด  กวาง 4  ม. ยาว  7  ม.  

        ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร กองชาง 

3 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

      
 โครงการกอสรางรอง

ระบายน้ํา(รอบ
หมูบาน) บานหนอง
ปาน หมูที่ 3 
 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 
 

กอสรางรองระบายน้ํารอบหมูบาน ขนาดกวาง  
0.40 ม. ยาว 80  ม.   
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง 
 
 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน

สะอาด 
 
 

กองชาง 
 
 
 

4 
 
 

    

 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดิน บาน
หนองปาน หมูที่ 3 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
 

กอสรางถนนยกรองพูนดินจากขางวัดถึง 
โรงเรียนกดุรังประชาสรรค ขนาดกวาง 4  ม. 
ยาว 700  ม. หนาเฉลี่ย 0.70-1 ม.พรอมปรับ
เกลี่ยเรียบ 

        
ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 
5 100,000 100,000 100,000 100,000 

  

        
  โครงการกอสราง ถนน 

คสล.ภายในหมูบาน 
 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
 

กอสรางถนน คสล.  ภายในหมูบาน ขนาดกวาง 
5  ม.ยาว 39  ม. หนา 0.15 ม.    
    
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

6 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 



 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   (หมูที่4) 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการกอสรางรอง

ระบายน้ําภายในหมู 
บานพรอมบอพักน้ํา 
บานหัวชาง หมูที่ 4 
 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 

กอสรางรองระบายน้ํา ขนาด กวาง  0.40 ม. 
ยาว 320 ม.   

 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

น้ําไหลสะดวก 
และไมทวมขัง การไหลของนํ้า

สะดวก/ชุมชน
สะอาด 

กองชาง 

2 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนนยก
รองพูนดิน บานหัวชาง 
หมูท่ี 4 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนยกรองพูนดินจาก1.นานายอุทิศ ถึง 

นานายทองสขุ อินไชย ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 
700 ม. หนาเฉลี่ย 0.70-1 ม.พรอมปรับเกลี่ย
เรียบ 
2.จากนานายวรุฬ เกียงขวาถึงนานางดวงแกว ศรี

ชินเลิศ ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา
เฉลี่ย 0.70-1 ม.พรอมปรบัเกลีย่เรียบ 
3.ลําหวยหนองแสง ถึง นานายคมสันต จันทนเทศ 
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 
0.70-1 ม.พรอมปรับเกลีย่เรยีบ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 

กองชาง 

  โครงการกอสรางถนน 
คสล.  
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
 

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

        ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 
 

กองชาง 

3 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

  
 

  
    

    
  

แบบ ผ. ๐๑´



4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก  พรอมวางทอ
ระบายน้ําภายในเขต
หมูบานหัวชาง หมูที่ 4  
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใชยาน 
พาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนนลงหินคลุก 
1.จากนานายบุญแฮม เกียงขวาถงึนานางสุข
สวรรค ขนาดถนนกวาง 4 ม. ยาว 504 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.08-0.12 ม.พรอมปรับเกลีย่เรยีบ 
2.จากแยกหมูที4่ถึงถนนแจงสนิทกวาง 4 ม. 
ยาว 504 ม. หนาเฉลี่ย 0.08-0.12 ม.พรอม
ปรับเกลีย่เรยีบ 
3.จากสามแยกบานหัวชาง-ปาโคกกลางกวาง 4 
ม. ยาว 504 ม. หนาเฉลีย่ 0.08-0.12 ม.
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (หมูที่5) 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการกอสรางถนน

ลงหินคลุกบานโคกลี ่
 หมูท่ี 5 
  

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 

 กอสรางถนนลงหินคลุก 
1.จากนานายไพบูลย -ถนนแจงสนิท(เช่ือมตอ
จุดเดมิ) ขนาดถนนกวาง 4 ม. ยาว 672 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.08-0.10 ม.พรอมปรับเกลีย่เรยีบ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล.บานโคกลี ่
 หมูท่ี5 
 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
 

 กอสรางถนน คสล.  
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.  

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 



ที ่ โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

    

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)    

3   เพ่ือการ
กระบายน้ําทิ้ง
ไมกักขัง และ
สงกลิ่นเหม็น 

กอสรางรองระบายน้ํา ขนาด กวาง  0.40 ม. 
ยาว 320 ม. 
 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 

กองชาง 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําภายใน
หมูบาน บานโคกลี่ 
หมูที่ 5 

4 โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดินบานโคก
ลี่ หมูที่ 5 

เพ่ือความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมาใน

การใชยาน 

พาหนะ 

 กอสรางถนนยกรองพูนดินจาก1.บานนาย
ประสิทธ์ิ ตาไข ถึง ลําหวยแทน ขนาดกวาง 4 
ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลีย่ 0.70-1 พรอมปรับ
เกลี่ยเรียบ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในหมูบาน 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนภายใน
หมูบาน 

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

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองชาง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   (หมูที6่) 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ 
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดินพรอมลง
หินคลุก บานหนอง
คลอง หมูที่ 6 

เพ่ือความสะ- 
ดวกในการสญั 
จรไปมาในการ
ใชยานพาหนะ 
 

กอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงหินคลุก 
-จากบานนายประยูร สะสมิถึงบานนายวิไล 
เสรมิสาย ขนาดกวาง 4  ม.  ยาว 200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.08-0.15 ม. 

100,000 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนน คสล. 
บานหนองคลอง  
หมูที่ 6 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 

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. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 

กองชาง 

  
 

 
  

 
  

 

   

๓ 

โครงการกอสรางทอ
ลอดเหลี่ยมเขา
หมูบานหนองคลอง 
หมูที่ 6 
 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก 
 

กอสรางทอลอดเหลี่ยมเขาหมูบานขนาด กวาง    
0.80 ม.  ยาว 5   ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย กองชาง 

 

     

แบบ ผ. ๐๑´



 
 

 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (หมูท่ี7) 

1 
โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานดอนโมง 
หมูที่ 7 
 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
  

กอสรางถนน คสล.  
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 

30๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 

กองชาง 

 
    

 
   

 
 

๒ 
 
 

โครงการกอสรางถัง
ประปาหมูบาน หมูที๗่ 
 
 

เพ่ือใหมีน้ํา
อุปโภค-
บริโภคอยาง
เพียงพอ 
 

กอสรางถังประปาประจําหมูบาน ขนาด สูง 30 
ลบ.ม.  
ถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. ระบบกรองน้ําผิวดิน 
ขนาด 10 ลบ.ม. 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนได
บริโภคน้าํอยาง
ทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ํารอบหมูบาน 
บานดอนโมง หมูที่ 7 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 
 
 
 

กอสรางรองระบายน้ํา  
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 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง 
 
 
 
 
 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 

 

 

๔ 
 
 
 

โครงการซอมแซม
ถนน บานดอนโมง หมู
ที่ 7 

 เพ่ือใหประชา 
ชนสัญจร
สะดวกขึ้น 

ลงหินคลุกเช่ือมตอระหวางหมูบาน ขนาดกวาง 
5 ม.  ยาว  896 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. พรอม
ปรับเกลีย่เรยีบ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

ประชาชนสัญจร
สะดวกขึ้น 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กองชาง 
 
 
 



๕ 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน
หินคลุกเพ่ือ
การเกษตรบานดอน
โมง หมูท่ี 7 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
 
 

ลงหินคลุก  
1.จากบานนางออมใจ–นานายไตรรงค กางเกตุ 
ขนาดกวาง 5 ม.  ยาว  83 ม. หนาเฉลี่ย0.15 
ม.พรอมปรับเกลีย่เรยีบ 
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
ปรับเกลีย่เรยีบ 
4.จากนานายบุญเรือน วิชาคํา-ไรนายบุญเรือน
ขนาดกวาง 5 ม.  ยาว  83 ม. หนาเฉลี่ย0.15 
ม.พรอมปรับเกลีย่เรยีบ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กองชาง 

 

  
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (หมูที่8) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการกอสรางถนน  
คสล. บานกดุเม็ก  
หมูที่ 8 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาใน
การใช
ยานพาหนะ 
 
 
 

 ถนนคสล.  
1.จากวัด – ลาํหวยแทนขนาดกวาง   4 ม. ยาว 
97 ม.หนา 0.15 ม. 
2.จากถนนแจงสนิท – ดอนตาปูขนาดกวาง 4
ม. ยาว 97 ม.หนา 0.15 ม. 
3.สายบานกุดเม็ก – บานหนองปานขนาดกวาง   
5 ม. ยาว 83 ม.หนา 0.15 ม. 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 
 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

 

๒ 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน
ยกรองพูนดินพรอมลง
หินคลุก 
 
 
 

เพ่ือความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมาใน

การใชยาน 

พาหนะ 

 ยกรองพูนดินพรอมลงหินคลุก  
1.จากนานายบุญทัน – นานางทองมา นามทับ 
ขนาดกวาง  4 ม. ยาว 400 ม.หนาเฉลี่ย0.08- 
0.15 ม.พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 
2..จากแยกนานายบุญชู -นานายณรงค  บัว
เผื่อนขนาดกวาง  4 ม. ยาว 400 ม.หนาเฉลีย่ 

2๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
  

 
  

  

     

๓ 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําภายใน
หมูบาน บานกุดเม็ก 
หมูที่ 8 

  รองระบายภายในหมูบาน ขนาด กวาง 0.40 ม. 
ยาว  160 ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ น้ําไหลสะดวก
และไมทวมขัง 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด กองชาง 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ํา

สะดวก/ชุมชน
สะอาด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (หมูที่9) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนลูกรังใน
ตําบล บานหัวขัว 
หมูที่ 9 
 
 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช

ยานพาหนะ 
 
 

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

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 ประชาชนสัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

 
 

กองชาง 
 
 
 
 

๒ 

โครงการกอสราง
รองระบายน้ํา
ภายในหมูบาน 
บานหัวขัว 
หมูที่ 9 
 
 

เพ่ือใหการไหลของนํ้า
สะดวก/ชุมชนสะอาด 

 
 
 

กอสรางรองระบายน้ํา กวาง  0.40  ม.   
ยาว 80  ม. 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 

กองชาง 

๓ 
 
 
 
 

กอสรางถนน 
คสล. บานหัวขัว 
หมูที่ 9 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช
ยานพาหนะ 
 
 

 ถนนคสล. 
1.จากถนนแจงสนิท - บานนายถวิล กวาง  5  
ม. ยาว 42 ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 
2. จากโรงกลึง – บานนายส ีขนาดกวาง 5 
ม. ยาว 42 ม. หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 

 

 

100,000 ประชาชนสัญจรสะดวก
และปลอดภัย 
 
 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 

 

 

๔ 
 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก  
บานหัวขัว 
หมูที่ 9 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในการใช

ยานพาหนะ 
 
 
 

ลงหินคลุก 
1.จากนานายณรงค -นานายจําปา  ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 336 ม. หนาเฉลีย่ 0.08-
0.10  ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 

 

100,000 ประชาชนสัญจรสะดวก

และปลอดภัย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 

  
  

แบบ ผ. ๐๑´



๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง บานหัวขัว 
หมูที่ 9 

เพ่ือใหการสัญจรสะดวก
ขึ้น 
 
 
 
 
 

 ลงดินลูกรัง   
1.จากนานายสุระเยส ปตถาวะโร-ถนนแจง
สนิท ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 900 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.พรอมปรับเกลี่ยเรยีบ 
2.จากนานายวไิล - 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 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 
ประชาชนสัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

  

 
 

 

  

6 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสราง
ทอลอดเหลีย่ม 
บานหัวขัว  
หมูที่ 9 
 

เพ่ือการไหลขอน้ําสะดวก
และน้ําไมทวมขัง 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 250,000 น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (หมูที1่0) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา 

 จะไดรับ 

หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) รับผิดชอบ 

1 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา บานโสกขุน 
หมูที่ 10 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก/ 

กอสรางรองระบายน้ํา  
1.จากหนาที่วาการอําเภอ-ลําหวยโสกขุน ขาด
กวาง0.40 ม.   ยาว 80 ม.  
2.บรเิวณตลาดกลางโสกขุน ขนาดกวาง0.40 
ม.   ยาว 80 ม. 
3.จากบานนายพุทธา – นานางสมจิตร(เชื่อมตอ
จุดเดมิ) ขนาดกวาง0.40 ม.   
ยาว 80 ม. 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 

 ชุมชนสะอาด 

 
 

 
 

 

๒ 
 
 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานโสกขุน  
หมูที่ 10 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 
 
 
 
 

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

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

 

 
 

   

   

๓ 
 
 
 

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก บานโสกขุน หมูที่ 
10 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใชยาน 
พาหนะ 
 

ลงหินคลุก จากถนนโกสุมพสิัย - นานายสัมฤทธ์ิ  
ดีแหบ  ขนาดกวาง 4 ม. ยาว  336 ม. หนา
เฉลี่ย 0.08-0.10 ม. 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

 
 

กองชาง 
 
 
 
  

๔ 
 
 

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม บานโสกขุน 
หมูที่ 10 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก 

 

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

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. ๐๑´



 
   

 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 

 
 

๕ 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนนยก
รองพูนดินพรอมลงหินคลุก

บานโสกขุน หมูที่ 10 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 

 กอสรางถนนยกรองพูนดินพรอมลงหินคลุก   
จากถนนบอแก – นานายทองสา  ขนาดกวาง 4  
ม. ยาว  200  ม. พรอมปรับเกลีย่เรียบ 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   (หมูที1่1) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําภายในหมูบาน 
บานสวาง หมูที่ 11 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด 
 

กอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบานสวาง หมูที่
11 ขนาดกวาง 0.40 ม. ยาว 160 ม.  

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

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางถนนยก
รองพูนดิน  หมูที่ 11 
 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใชยาน 
พาหนะ 

 กอสรางถนนยกรองพูนดิน ขนาดกวาง  4  ม.  
ยาว  1,400  ม.หนาเฉลี่ย 0.70-1 ม. พรอม
ปรับเกลีย่เรยีบ 

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

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย กองชาง 

๓ โครงการกอสรางถนน 
คสล. หมูที่ 11 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
ในการใช
ยานพาหนะ 

กอสรางถนน คสล. จากบานสวาง ถึงบานโสก
ขุน  ขนาดกวาง 5   ม.  ยาว  78 ม.หนาเฉลีย่  
0.15 ม. 

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

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

๔ 
 
 

โครงการกอสรางสะพาน
ขามหวยโสกขุน หมูท่ี 11 

เพ่ือการสญัจรสะ 
ดวกและปลอดภัย 

กอสรางสะพานขามลาํหวยโสกขุน หมูที่ 11 
ชวงนานายสมพร   ไวเสนา ขนาดกวาง 1.60  
ม. ยาว 5  ม.   

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

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 
 

๕ 
 
 

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก  หมูท่ี 11 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 

ลงหินคลุก หมูที่ 11 ขนาดกวาง 4  ม.  ยาว   
672 ม. หนาเฉลี่ย  0.18-0.10 ม.  พรอม
ปรับเกลีย่เรยีบ 

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

สะดวกและปลอดภัย 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 



   
 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (หมูที่12) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานหนองนํ้าใส หมู
ที่ 12 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนน คสล. 
1.จากบานหนองนํ้าใส – วัดปา  
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
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.จากวัดกดุเม็ก – เขตตําบลวังใหม 
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 

 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

   

   

 
 
 
 

 
  

2 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําพรอมฝาปด 
ภายในหมูบาน บานหนอง
น้ําใส หมูท่ี 12 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด 

กอสรางรองระบายน้ํา ขนาด กวาง 0.40   ม.  
ยาว 80 ม.      

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 
 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 

กองชาง 

๓ 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน ยก
รองพูนดิน บานหนองน้ํา
ใส หมูท่ี 12 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใชยาน 
พาหนะ 

กอสรางถนนยกรองพูนดิน   
1.จากนานายสนั่น – นานายสมศกัดิ ์ขนาดกวาง  
4 ม. ยาว  700 ม.หนาเฉลี่ย 0.70-1  ม. 
พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

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

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑´



 
 
 

 2.จากนานายสมบัต ิกางอินเดช – ถนนแยกวัด
ปา  ขนาดกวาง  4 ม. ยาว  700 ม.หนาเฉลีย่ 
0.70-1  ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ 

 

๕ 

โครงการกอสรางทางเดิน
เทารอบสนามกีฬา
หมูบาน  บานหนองน้ําใส 
หมูที่ 12 

เพ่ือความสะดวก/
ปลอดภัย ในการ
เดินและการออก
กําลังกาย 

 กอสรางทางเดินเทารอบสนามกฬีาบานหนอง
น้ําใส หมูท่ี 12 ขนาด กวาง 1.50   ม.  หนา      
เฉลี่ย 0.08-0.10 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย
ในการออกกําลังกาย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   (หมูที่13) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 

๑ 
 
 
 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําระหวางหมูบาน 
บานศรีวิไล หมูที่ 13 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด 

 กอสรางรองระบายน้ําระหวางหมูบาน จากบาน
หนองคลอง – บานศรีวิไล ขนาดความกวาง 
0.40  ม. กวาง ยาว 160   ม.    

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

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 

กองชาง 

 

๒ 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. 
บานศรีวิไล หมูที่ 13 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 

 กอสรางถนน คสล. จากหลังโรงเรียนบานหนอง
คลองหัวขัว-ทางเขาบานหนองคลอง ขนาด 
กวาง 4  ม.ยาว 48  ม. หนา 0.15 ม. 

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

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย กองชาง 

 

๓ 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน
ลูกรังบานศรีวไิล หมูที่ 
13 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 

ลงลูกรัง เสนหลังโรงเรียนบานหนองคลอง-หัวขัว  
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 900 ม.  หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย กองชาง 

 

๔ 
 
 

โครงการกอสรางทาง
ระบายน้ําภายในหมูบาน
บานศรีวิไล หมูที่ 13 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด 

กอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน  
บานศรีวิไล หมูที่ 13  ขนาดกวาง 0.40 ม. 
ยาว  160  ม.  
 

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

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 

กองชาง 

๕ 
 
 
 

โครงการกอสรางสะพาน
ขามลําหวยขี้หนู บานศรี
วิไล หมูที่ 13 

เพ่ือการสญัจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กอสรางสะพานขามลาํหวยขี้หนู บานศรีวิไล  
หมูที่ 13  ชวงนานายทองม ี - นานายสมาน 
ขนาดกวาง 4   ม. ยาว  20  ม. 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย 
 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 
 

กองชาง 
 
 
 



๖ 

โครงการกอสรางถนนยก
รองพูนดินบานศรีวิไล หมู
ที่ 13 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใชยาน 
พาหนะ 

 กอสรางถนนยกรองพูนดิน จากบานนายสวัสดิ ์ 
- นานางลาวัลย  ขนาดกวาง 4  ม.ยาว  375    
ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. 

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

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย กองชาง 

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   (หมูที่14)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ํา ภายในหมูบาน   

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด 
 
 
 
 
 

กอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน   
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 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง 
 
 
 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 

 

 

 

๒ 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก บานหัวชาง  
หมูที่ 14 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 

ลงหินคลุก 
1.จากนานางเวิน ถึง บานชางนูน ขนาดกวาง 4 
ม.  ยาว  336 ม.  หนาเฉลี่ย 008-1 ม. พรอม
ปรับเกลีย่เรยีบ 
2.จากนานายคําพันธ ไชยบัง ถึง แยกบานหนอง
ปาน- โคกลี่ ขนาดกวาง 4 ม.  ยาว  336 ม.  
หนาเฉลี่ย 008-1 ม. พรอมปรบัเกลี่ยเรียบ 
 
 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

 
กองชาง 

  

๓ 

โครงการกอสรางถนนยก
รองพูนดินเพ่ือการเกษตร 
บานหัวชาง หมูที่ 14 
 
 

เพ่ือการสญัจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

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

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

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 



 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานหัวชาง 
หมูที่ 14 
 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอสรางถนน  คสล.  
1.จากนานายสัง – บานหนองปาน 
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 83 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
2.จากบานนายชัยศร ี - ลําหวยแทน  (ม.3) 
ขนาดกวาง 4  ม.ยาว 48  ม. หนา 0.15 ม. 
3.จากบานนางผุสดฯี  - ถนนโสกขุนโกสุมพิสยั 
ขนาดกวาง 4  ม.ยาว 48  ม. หนา 0.15 ม. 
4.จากนานายสําพันธ ไชยบัง ถึงนานายเจรญิ  
เพ็งนาม  
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 83 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
5.จากนานางบัวเวิน เพชรกอง- บานธรรมนญู 
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.จากจดุเดมิ ถึง ถนนรอบเมือง ขนาดกวาง 5 
ม.ยาว 78 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐  ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

  

 
  

 
  

 

  

 

  

   

5 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม บานหัวชาง 
 หมูท่ี 14 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก 
 
 
 
 
 
 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 
1.ชวงนานางอาภรณและนานางลคัณาสายหยุด 
ขนาดกวาง 0.80 ม.  ยาว 5  ม. สูงเฉลี่ย 
0.80 ม. 
2.ชวงนานายอําคา  พลสิทธ์ิ  
ขนาดกวาง 0.80 ม.  ยาว 5  ม. สูงเฉลี่ย 
0.80 ม. 

300,000 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

น้ําไหลสะดวกและน้าํ
ไมทวมขัง 
 
 
 

การไหลของน้ํา
สะดวก 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 

  

  
 
 



 
 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (หมูที่15) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 

1 
 
 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานหนองบัว  
หมูที่ 15 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 

กอสรางถนน คสล. เช่ือมตอระหวางหมูบาน 
ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 83 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย  

กองชาง 

๒ 
 
 
 
 

โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําภายในหมูบาน 
บานหนองบัว หมูที่ 15 
 
 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด 
 
 

กอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน 
บานหนองบัว หมูที่ 15 ขนาดกวาง 0.40 ยาว  
240 ม. 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง 
 
 
 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 
 
 

กองชาง 
 
 
 

๓ 
 
 
 

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม บานหนองบัว  
หมูที่ 15  

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด 
 
 
 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  
1.หมูท่ี 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 
 
 
 

 
น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง 
 
 
 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 

กองชาง 

  

๔ 

โครงการกอสรางถนน
ลูกรังบานหนองบัว  
หมูที่ 15  

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 
 

ลงลูกรังขางลําหวยแฮดทั้ง 2 ฝง จากทอลอด
เหลี่ยม  - ฝายน้ําลน ขนาดกวาง  4  ม.  ยาว 
900 ม.  หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

         
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑´



 
                              
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมูที่ 16                     
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําพรอมฝาครอบ
ภายในหมูบาน บานกดุรัง 
หมูที่ 16 
 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด 

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

100,000 100,000 100,000 100,000 น้ําไหลสะดวกและไม
ทวมขัง 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด กองชาง 

๒ โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกบานกุดรัง หมูที่ 16 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 
 

ลงหินคลุกขนาดกวาง 4 ม. ยาว  672 ม. หนา
เฉลี่ย 0.80  ม. 

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

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย กองชาง 

 

๓ โครงการซอมแซมรอง
ระบายน้ําภายในหมูบาน 
บานกุดรัง หมูที่ 16 
 

เพ่ือใหการไหล
ของน้ําสะดวก/
ชุมชนสะอาด 

ซอมแซมรองระบายน้ําภายในหมูบาน 
บานกุดรัง หมูที่ 16 ยาว 80 ม. กวาง 0.40 ม.  

100,000 100,000 100,000 100,000 น้ําไหลสะดวกขึ้นไม
ทวมขัง 

การไหลของน้ํา
สะดวก/ชุมชน
สะอาด 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก บานกุดรัง หมูที่ 16 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใชพาหนะ 

กอสรางถนนหินคลุก บานกุดรัง หมูที่ 16 
1.จากนานายประพิน  -นานางบัวลอย 

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

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย กองชาง 

 
  

๕ โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง บานกุดรัง หมูที่ 
16 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช
ยานพาหนะ 

กอสรางถนนลูกรัง บานกุดรัง หมูที่ 16 
-จากนานางเฮียง  -นานายแสง  บษุบง 
ขนาดยาว ๙๐๐  ม. กวาง ๔  ม. หนา ๐.๑๕  ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสัญจร
สะดวกและปลอดภัย 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองชาง 

 

 

แบบ ผ. ๐๑´



 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

1.ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรม  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนในเขตพ้ืนที่

ตําบลกุดรัง 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวและภูมิทัศนในพื้นที ่

ปรับปรุงภูมิทัศนหนองโสก
บักหมี่ บานหนองบัว  
หมูที่ 2 

100,000 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
สุขภาพจิตและ
กายที่ด ี

แหลงทองเที่ยวและ
ภูมิทัศนในพ้ืนที่ตําบล
กุดรังดีและนาอยู
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 
 

2 โครงการขุดลอกลํา

หวย แหลงนํ้าในพ้ืนที่

ตําบลกุดรัง 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

ขุดลอกลําหวย แหลงนํ้า 
จํานวน 1๕ หมูบาน 

500,000 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก ไม
มีวัชพืช น้ําไหล
สะดวก 

ไดพัฒนาแหลงน้ําและ
ประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง 

3 โครงการเจาะน้ํา

บาดาลเพ่ือการเกษตร

ในพ้ืนที่ตําบลกุดรัง 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

เจาะน้ําบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ตําบลกุด
รัง16 หมูบาน 

100,000 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนปลูก
พืชการเกษตร
ไดผลผลิตดี  

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตรกรรม
และเลี้ยงสตัว 

4 
 

โครงการขุดหนองน้ํา
เพ่ือการเกษตร ภายใน
ตําบลกุดรัง 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร กรรมและ
เลี้ยงสตัว 

ขดุหนองนํ้าเพ่ือการเกษตร 
และอุปโภคบรโิภค ในพ้ืนที่
ตําบลกุดรัง 16 หมูบาน 

500,000 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 ประชาชนปลูก
พืชการเกษตร
ไดผลผลิตดี  

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตรกรรม
และเลี้ยงสตัว 

แบบ ผ. ๐๑´



 
 
 
 ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

1.ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรม (หมูที่ 1) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการขุดลอกลํา

หวย บานกุดรัง 
หมูที่ 1 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร กรรมและ
เลี้ยงสตัว 

ขุดลอกลําหวย บานกุดรัง 
หมูที่ 1  
-ชวงหวยกิ๊บแกบ 
-ชวงหวยหนองแปน 

1,000,000 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 

กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก ไม
มีวัชพืช น้ําไหล
สะดวก 

ไดพัฒนาแหลงน้ําและ
ประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองชาง 
 
 

หมูที่ 2  

1 โครงการกอสรางฝาย
น้ําลนลําหวยแฮด 
บานหนองบัวหมูที่ 2 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร กรรมและ
เลี้ยงสตัว 

กอสรางฝายน้ําลนลําหวย
แฮด  บานหนองบัว หมูที่ 2 
ชวงลําหวยแฮด 

๕00,000 
 
 
 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก 
เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค
ของประชาชน 

ไดพัฒนาแหลงน้ําและ
ประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง 

 
2 โครงการขุดลอกโสก

บักหมีบ่านหนองบัว 
หมูที่ 2 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตร กรรมและ
เลี้ยงสตัว 

ขุดลอกโสกบักหมี ่
บานหนองบัวหมูที่ 2   
-โสกบักหมี ่

300,000 
 
 
 
 
 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก 
เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค 

ไดพัฒนาแหลงน้ําและ
ประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑´



 

 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 
 

1.ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 3) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการขุดลอกหนอง

สาธารณะ บานหนอง
ปาน หมูที่ 3 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

ขุดลอกหนองสาธารณะ 
บานหนองปาน หมูที่ 3 
ชวงสระวัดเกา 

๑,๐00,000 
 
 
 
 
 

๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก 
เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค 

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
และประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองชาง 
 
 
 
 
 

2 โครงการขุดลอกลํา
หวยบานหนองปาน  

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค

บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรมและ

เลี้ยงสตัว 

ขุดลอกลําหวย 
-จากบานหนองปานถึง
บานโคกลี ่
-จากบานหนองปาน ถึง
บานหนองบัว 

๑,๐00,000 
 
 
 
 
 
 

๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 กักเก็บน้ําได
ปริมาณมาก ไมมี
วัชพืช น้ําไหล
สะดวก 

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
และประชาชนไดใช
ประโยชนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง 

3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน บานหนองปาน 
หมูที่ 3 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนภายในวัดเปน

สถานที่สวนสุขภาพ 

ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
วัดบานหนองปาน   

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับผลประโยชน
ในการใชสถานที ่

ไดสงเสรมิพัฒนา
ดานรางกายและ
จิตใจ สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑´



 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

1.ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 4) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการกอสรางฝาย

ก้ันน้ํา บานหัวชาง 

หมูที่ 4 

 

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชประโยชน
เกษตรกรรมและเลี้ยงสตัว 

กอสรางฝายกั้นน้ํา 

-ชวงนา นางดวงแกว   

  ศรีชินเลิศ  

-ชวงนา นางบรรเลิง     
  แกวหลอน  

500,000 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภคของ
ประชาชน 

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

กองชาง 
 
 
 
 
 

2 โครงการขุดลอกหนอง
พุก บานหัวชาง หมูที่ 
4 พรอมปรับปรุงภูมิ
ทัศน   

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชประโยชน
เกษตรกรรมและเลี้ยงสตัว 

ขุดลอกหนองพุกบาน
หัวชาง หมูที่ 4 พรอม
ปรับปรุงภูมิทัศน  

500,000 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ

มาก เพียงพอตอการ

อุปโภคบรโิภค 

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

3 โครงการกอสรางฝาย

น้ําลนลําหวยแฮด 

(ตอนกลาง) 

บานหัวชาง หมูที่ 4 

 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

กอสรางฝายน้ําลนลํา

หวยแฮด (ตอนกลาง) 

-ชวงนานายคมสันต 
จันทนเทศ 

500,000 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ

มาก เพียงพอตอการ

อุปโภคบรโิภคของ

ประชาชน 

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

แบบ ผ. ๐๑´



4 โครงการกอสรางคลอง

สงน้ํา บานหัวชาง  

หมูที่ 4 

เพ่ือขยายแหลงนํ้าในการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

กอสรางคลองสงนํ้า
จากลําหวยแฮด
ตอนกลาง-สระหนอง
พุก  

500,000 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบรโิภคใน

การเกษตรที่เพียงพอ 

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

 

 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 4) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
5 โครงการขุดลอกลํา

หวย บานหัวชาง 

หมูที่ 4 

 

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชประโยชน
เกษตรกรรมและเลี้ยงสตัว 

-ขุดลอกลําหวยแฮด 

-ขุดลอกลําหวยพมิาน 

-ขุดลอกหนองนํ้า
สาธารณะ 

๑,500,000 
 
 
 
 
 

๑,500,000 ๑,500,000 ๑,500,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช น้ํา
ไหลสะดวก 

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

กองชาง 
 
 
 
 
 

6 โครงการซอมแซมฝาย
น้ําลน  บานหัวชางหมู
ที่ 4 
 

เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชประโยชน
เกษตรกรรมและเลี้ยงสตัว 

ซอมแซมฝายน้ําลน 
-ชวงนานางเสงี่ยม พัน
ชะคาม 

500,000 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคใน
การเกษตรเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

7 โครงการกอสรางฝาย
น้ําลนหวยขี้หน ู 
บานหัวชางหมูที่ 4 
 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค
บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

กอสรางฝายน้ําลน
หวยขี้หนูแบบรถผาน
ได  
-ชวงนานายสุพรรณ 

500,000 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภคใน
การเกษตรที่เพียงพอ 

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

 

 

แบบ ผ. ๐๑´



ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

1.ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 5) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะไดรับ 

รับผิดชอ
บหลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการกอสราง

พนังก้ันน้ํา   

บานโคกลี่ หมูที่ 5 

เพ่ือกักเก็บน้ําในการอุปโภคบริโภค 

และเพ่ือการเกษตรกรรมและเลีย้งสัตว 

 

กอสรางพนังก้ันน้ํา 

ขนาดสู 1 เมตร 

๕00,000 

 

 

 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบรโิภคใน

การเกษตรที่เพียงพอ 

ม ีพนังก้ันน้ํา เพ่ือกัก

เก็บน้ําในการทํา

เกษตรกรรมและ

เลี้ยงสตัว 

กองชาง 
2 โครงการขุดลอก

สระกุดโจด 

บานโคกลี่ หมูที่ 5 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค

บริโภค และเพ่ือการเกษตร กรรมและ

เลี้ยงสตัว 

ขุดลอกสระกุดโจด 

บานโคกลี่ หมูที่ 5 

๕00,000 

 

 

 

 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบรโิภคใน

การเกษตรที่เพียงพอ 

ไดพัฒนาแหลงน้ําใน

การทําเกษตรกรรม

และเลี้ยงสตัว 

3 โครงการขุดลอกลํา

หวย บานโคกลี่ หมู

ที่ 5 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าในการอุปโภค

บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรมและ

เลี้ยงสตัว 

ขุดลอกลําหวย บาน

โคกลี่ หมูที่ 5 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000  กักเก็บน้ําได

ปริมาณมาก ไมมี

วัชพืช น้ําไหล

สะดวก 

ไดพัฒนาแหลงน้ําใน

การทําเกษตรกรรม

และเลี้ยงสตัว 

กองชาง 
 
 
 
 
 

 

หมูที่ 6 

๑ 

โครงการขุดลอกลําหวย
แฮด บานหนองคลอง 
หมูที่ 6 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 
 
 

ขุดลอกลําหวยแฮด ถึงบานหัวชาง  
หมูที่ 4 

500,000 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช น้ํา
ไหลสะดวก 

ไดพัฒนาแหลงน้ําใน
การทําเกษตรกรรม
และเลี้ยงสตัว 

 

แบบ ผ. ๐๑´



หมูที่ 7  

1 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมฝายน้ําลน

ระหวาง ม.7 และ 

 ม.15 

 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน

การอุปโภคบริโภค 

และเพ่ือการเกษตร 

กรรมและเลี้ยงสตัว 

ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนระหวาง

บานดอนโมง หมูที่ 7 และบานหนองบัว 

 หมูท่ี 15 เพ่ิมความสูง 

๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบรโิภคใน

การเกษตรเพ่ิมมาก

ขึ้น 

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ในการทําเกษตร 

กรรมและเลี้ยงสตัว

อยางเพียงพอ 

 

กองชาง 

๒ 

โครงการขุดลอกลํา

หวย  

 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน

การอุปโภคบริโภค 

และ เพ่ือการเกษตร 

กรรมและเลี้ยงสตัว 

ขุดลอกลําหวย  

-ลําหวยแทนตอนบน 

-ลําหวยกุดแคน 

-สะพานขามศูนยทุงหญา 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ

มาก ไมมีวัชพืช น้ํา

ไหลสะดวก 

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ในการทําเกษตร 

กรรมและเลี้ยงสตัว กองชาง 

หมูที่ ๘ 

1 

โครงการกอสรางฝาย

น้ําลน บานกุดเม็ก หมู

ที่ 8 

เพ่ือเปนแหลงกักเก็บ

ในการอุปโภคบริโภค 

และเพ่ือการเกษตร  

กรรมและเลี้ยงสตัว 

 

กอสรางฝายน้ําลน คสล. แบบรถขามได

บานกุดเม็ก หมูที่ ๘ ชวง 

-ระหวางนาพอสนิท  บัวเผื่อน 

-หวยมวง (ชวงนานางเกง  ลอมโฮม) 

 

500,000 

 

 

 

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบรโิภคใน

การเกษตรและเลีย้ง

สัตวอยางเพียงพอ 

ไดพัฒนาแหลงน้ําใน

การทําเกษตรกรรม

และเลี้ยงสตัว กองชาง 

๒ 

โครงการขุดลอกลํา

หวยพรอมวางทอ 

 

 

  

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน

การอุปโภคบริโภค 

และเพ่ือการเกษตร 

กรรมและเลี้ยงสตัว 

 

ขุดลอกลําหวยพรอมวางทอทิศใตดอนปู

ตา 

-ชวงปากทางหนองแสง  1 แหง 

๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒00,000 ๒00,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ

มาก ไมมีวัชพืช น้ํา

ไหลสะดวก 

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ในการทําเกษตร 

กรรมและเลี้ยงสตัว กองชาง 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
หมูที่ 9 

 

1 

โครงการขุดลอกลํา

หวย บานหัวขัว 

หมูที่ ๙ 

 

เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภค และ
เพื่อการเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว 

ขุดลอกลําหวย 

-ชวงนานายกวน – นานายจําปา 
-ขุดลอกลําหวยแฮด ชวงฝายกกโพธิ์ 

500,000 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช 
เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว กองชาง 

๒ 

โครงการปรับปรุง

ระบบน้ําอุปโภค

บริโภคในชุมชน 

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงระบบน้ําอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน 

100,000 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค เพ่ิม
มากขึ้น 

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชนจาก
การปรับปรุงอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองชาง 

๓ 

โครงการเจาะบาดาล

เพ่ือการเกษตร 

เพื่อใหมีแหลงนํ้าในการ
อุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว 

1 แหง 100,000 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนปลูกพืช
ทางการเกษตรมี
ผลผลติที่ด ี

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

กองชาง 

๔ 

โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนหนองอีเฒา 

เพื่อพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวและเปน
สถานท่ีพักผอนของ
ประชาชน 

1 แหง 1,000,000 
 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ีไดรบั
ผลประโยชน 

เปนแหลงทองเท่ียว 
และสถานที่พักผอน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

แบบ ผ. ๐๑´



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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ 
รับผิดชอ
บหลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการขุดลอกลําหวย 

โสกขุน ตอนบน พรอม

กอสรางฝายน้ําลน 

 

  

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้า
ในการอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

ขุดลอกลําหวยโสกขุน ตอนบน พรอม

กอสรางฝายน้ําลน ชวง 

 -จากถนนแจงสนิท  - นานางสมจิตร 

ราชโคตร 

-จากนานายสัน  วังหอม 

500,000 
 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช 
เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกสระน้ํา

สาธารณะ 

  

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้า
ในการอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 

-สระน้ําขาง สภ.กุดรัง  

 

500,000 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 จํานวนประชาชนมี
น้ําอุปโภค บรโิภคใน
การเกษตรแลเลี้ยง
สัตวที่เพียงพอ 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางทอลอด

เหลี่ยม 

 

เพ่ือการสญัจรสินคา
ทางการเกษตร 
สะดวกและปลอดภัย 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม 

-ชวงนานายคําปนฯ  

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การขนสงสินคา
ทางการเกษตร ,
เลี้ยงสตัว 

ประชาชนสะดวกใน
การขนสงการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว กองชาง 

4 โครงการขุดลอกหนอง 

น้ําสาธารณะ    

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้า
ในการอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

 ขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะ 
ชวงนานางสมจิตร -นานายบญุนํา 
โคตรสีหา 

500,000 500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช 
เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ. ๐๑´



 
 
 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

1.ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 11) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ 
รับผิดชอ
บหลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการกอสรางทอ

ลอดเหลี่ยม  

 

เพ่ือการสญัจรสินคา
ทางการเกษตร สะดวก
และปลอดภัย 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม ชวง 

-ชวงนานางทองอินทร 

-ชวงนานายหัด พันชะคาม  

-ชวงนานายเรือง สีดวง 

-ชวงนานางปน คุณเศษ 

500,000 
 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 จํานวนประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การขนสงสินคา
ทางการเกษตร 
 

ประชาชนสะดวกใน
การสงสงสินคา
ทางการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

 
 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกลํา

หวยแทน 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

ขุดลอกลําหวยแทน  500,000 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช 
เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑´



 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

1.ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 12) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ 
รับผิดชอ
บหลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการขุดลอกลํา

หวย บานหนองนํ้าใส 
หมูที่ ๑๒ 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภคและ 
เพ่ือการเกษตรกรรม
และเลี้ยงสตัว 

ขุดลอกลําหวย 

-ลําหวยแทน 

-ลําหวยพอก(ชวงฝายกั้นน้ํา-นานาย

ทองจันทร  

๒00,000 
 
 
 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณมาก 
ไมมีวัชพืช เพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีแหลง
น้ําในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

 
กองชาง 

๒ โครงการกอสรางฝาย

น้ําลน คสล. 

  

  

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

กอสรางฝายน้ําลน คสล. 

-หวยมวง (ชวงนานางเกง  ลอมโฮม) 

 

๕00,000 
 
 
 
 
 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 มีแหลงกักเก็บน้ําเพิม่ขึ้น
ประชาชน มีน้ําเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค 

ไดพัฒนาแหลงน้ํา
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว กองชาง 

๓ โครงการขุดลอกหนอง
น้ําสาธารณะ (วัดปา) 
 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภคและ 
เพ่ือการเกษตร กรรม
และเลี้ยงสตัว 

ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ (วัดปา) ๒00,000 
 
 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณมาก 
เพียงพอตอการอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีแหลง
น้ําในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

 
กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑´



 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

1.ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 13) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ 
รับผิดชอ
บหลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการกอสรางฝาย

น้ําลน คสล. หมูที่ ๑๓ 
 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

กอสรางฝายน้ําลน คสล.หวยขี้หน ู 500,000 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 มีฝายกักเก็บน้ํา
เพ่ิมขึ้น มีน้ําอุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

กองชาง 

หมูที่ 14 

1 โครงการขุดลอกลํา

หวยแทนตอนบน บาน

หัวชาง หมูที่ ๑๔ 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

ขุดลอกลําหวยแทนตอนบน ๒00,000 
 
 
 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช 
เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางฝาย

น้ําลน คสล. ลําหวย

แทน  บานหัวชาง  

หมูที่ ๑๔ 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

กอสรางฝายน้ําลนลําหวยแทน  

-ชวงนานายสมหมาย  

-ชวงนานายอําคา  - นานายสําเนยีง---    
-ชวงนานายชัยศร ี ทดไทย 

500,000 
 
 
 
 
 

 500,000 
 

500,000 500,000 มีฝายกักเก็บน้ํา
เพ่ิมขึ้น มีน้ําอุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑´



 
 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

1.ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรม (หมูที่ 15) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ 
รับผิดชอ
บหลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการขุดลอกลํา

หวย บานหนองบัว 

หมูที่ ๑๕ 

 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

ขุดลอกลําหวย  ชวง 

-จากบานหนองบัว – บานหัวชาง 

-จากบานหนองบัว - บานกุดเม็ก 

๒00,000 
 
 
 
 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จํานวนขุดลอกลํา
หวย จํานวน ๒ แหง 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว กองชาง 

2 โครงการกอสรางฝาย

น้ําลน คสล.  

บานหนองบัวหมูที่ ๑๕ 

 

 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

กอสรางฝายน้ําลน คสล.  

-ชวงนานายสรวง  ทุมพัง 

-ชวงนานายอินทร เคาแคน 

500,000 
 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 กักเก็บน้ําไดปริมาณ
มาก ไมมีวัชพืช 
เพียงพอตอการ
อุปโภคบรโิภค 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทํา
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสตัว 

กองชาง 

หมูที่ 16 

๑ โครงการเจาะบอ

บาดาลเพ่ือการเกษตร 

บานกุดรัง หมูที่ ๑๖ 

เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าใน
การอุปโภคบริโภค 
และเพ่ือการเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว 

เจาะบอบาดาล เพื่อการเกษตร บาน
กุดรัง หมูที่ ๑๖ 

100,000 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนมี
น้ําที่เพียงพอตอ
การเกษตร 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
ในการทําเกษตร 
กรรมและเลี้ยงสตัว กองชาง 

๒ โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนหมูบาน 

บานกุดรัง หมูที่ ๑๖ 

เพ่ือพัฒนาหมูบานใหม ี
ภูมิทัศนที่ดีขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศนหมูบาน บานกุดรงั 
หมูที่ ๑๖ 

100,000 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนผู
ไดรับสุขภาพกาย
และใจที่ด ี

หมูบานนาอยู นา
มอง กองชาง 

 

แบบ ผ. ๐๑´



 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

1.ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

   1.1 แผนงานเคหะชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการเจาะบาดาล

สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
 
 

เพ่ือจัดหาแหลงนํ้า
ใหบริการประชาชน 
 
 

เจาะบาดาลสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ภายในตําบลกุด
รัง 
 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับน้าํอุปโภค 
บริโภค  

ประชาชนมีน้ําใชภาค
ครัวเรือนและ
การเกษตร 
 
 

กองชาง 
2 โครงการวางระบบ

น้ําประปา ดวยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย  

เพ่ือสรางการใช
พลังงานทดแทนที่ยัง
ยืนและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  
 

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

1,๖00,000 1,๖00,000 1,๖00,000 1,๖00,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกการ
ไหลของนํ้าประปา 

เพ่ือใหหนวยงานเปน
ตนแบบการใชพลัง 
งานแบบพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
    1

แบบ ผ. ๐๑ 



 
หมูที่ 1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 
1 โครงการขยายเขต

ประปา พลังงาน
แสงอาทิตย บานกุด
รัง หมูท่ี ๑ 

เพ่ือขยายเขต
ประปาใหบริการ
ประชาชนอยาง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปาเพ่ืออุปโภค 
บริโภค ดวยพลังงานแสงอาทิตย
บานกุดรัง หมูที่ ๑ ไดอยาง
เพียงพอ 

100,000 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับน้าํอุปโภค 
บริโภค  

ประชาชนมีน้ําใชครบ
ทุกครอบครัว 

กองชาง 

หมูที่ 3   

1 โครงการขุดบอ
บาดาลเพ่ือการ 
เกษตร บานหนอง
ปาน หมูที่ ๓ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและสงเสริม
การเกษตร 

ขุดบอบาดาลเพ่ือการเกษตร บาน
หนองปาน หมูที่ ๓ 

๗๕๐,000 
 
 
 

๗๕๐,000 ๗๕๐,000 ๗๕๐,000 ประชาชนปลูกพืช
การเกษตรที่มี
คุณภาพ 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 

กองชาง 

หมูที่ 4 
 
1 
 

โครงการขุดบอ
บาดาลทุกครัวเรือน 
บานหัวชาง หมูที่ ๔ 

เพ่ือใหเพียงพอตอ
การอุปโภค-บริโภค 

ขุดบอบาดาลทุกครัวเรือน ใน
หมูบานหัวชาง หมูที่ ๔ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับน้าํอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 
 

กองชาง 

2 โครงการขยายเขต
ประปาหมูบาน 
พรอมหมอแปลง/
หอถังน้ําวางระบบ
จายน้ํา บานหัวชาง 
หมูที่ ๔ 
 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน 

ขยายเขตประปาหมูบาน พรอม
หมอแปลง/หอถังนํ้าวางระบบจาย
น้ํา บานหัวชาง หมูที่ ๔ 
 

๕00,000 
 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 จํานวนประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชน้ําอุปโภค 
บริโภค อยางทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 

กองชาง 

หมูที่ 5 
๑ โครงการกอสราง

ประปาอุปโภค-

บริโภคภายในหมู 

บาน บานโคกลี่  

หมูที่ ๕ 

เพ่ือประชาชนไดรับ

น้ําอุปโภค-บรโิภค

อยางเพียงพอ 

กอสรางประปาอุปโภค-บริโภค

ภายในหมูบาน บานโคกลี่ หมูที่ ๕  

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  จํานวนประชาชนท่ี

ไดรับน้าํอุปโภค 

บริโภค เพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑´



 

หมูที่ 6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 
1 โครงการขุดบอ

บาดาลเพ่ือการ 
เกษตร บานหนอง
คลอง หมูที่ ๖ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและสงเสริม
การเกษตร 

ขุดบอบาดาลเพ่ือการเกษตร ๗๕๐,000 
 
 
 

๗๕๐,000 ๗๕๐,000 ๗๕๐,000 ประชาชนปลูกพืช
การเกษตรที่มี
คุณภาพ 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 

กองชาง 

หมูที่ 8 
1 
 

โครงการขุดบอ
บาดาลพรอมเครื่อง
กรองน้ําเพื่อบริโภค 
บานกุดเม็ก หมูที่ ๘ 

เพ่ือประชาชนไดรับ

น้ําอุปโภค-บรโิภค

อยางเพียงพอ 

ขุดบอบาดาลภายในหมูบานพรอม

เครื่องกรองน้ําเพื่อบริโภค 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ไดบรโิภคนํ้า
อุปโภค บริโภคที่
เพ่ิมขึ้นและสะ 
อาด 

ประชาชนไดรับน้ํา

อุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอ 

กองชาง 

หมูที่ 9 

1 โครงการขุดบอ
บาดาลภายใน
หมูบาน บานหัวขัว 
หมูที่ ๙ 

เพ่ือประชาชนไดรับ

น้ําอุปโภค-บรโิภค

อยางเพียงพอ 

ขุดบอบาดาลภายในหมูบาน ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  จํานวนประชาชน
ที่ไดบรโิภคนํ้า
อุปโภค บริโภคที่
เพ่ิมขึ้น  

ประชาชนไดรับรับ

อุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอ 

กองชาง 

หมูที่ 10 

1 โครงการขุดบอ
บาดาลใชพลังงาน
แสงอาทิตย บาน
โสกขุน หมูที่ ๑๐ 

เพ่ือประชาชนไดรับ

น้ําอุปโภค –บรโิภค

อยางเพียงพอและ

ประหยัดคาใชจาย 

ขุดบอบาดาลใชพลังงาน

แสงอาทิตยในชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ที่ไดบรโิภคนํ้า
อุปโภค บริโภคที่
เพ่ิมขึ้น   

ประชาชนไดรับรับ

อุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอและประหยัด

คาใชจาย 

กองชาง 

2 โครงการขุดบอ
บาดาลเพ่ือการ 
เกษตรบานโสกขุน 

เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและสงเสริม

ขุดบอบาดาลเพ่ือการ เกษตร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  จํานวนประชาชน

ทําการเกษตรและ

ไดสงเสรมิการเกษตร

ของประชาชน 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑´



หมูที่ ๑๐ การเกษตร มีผลผลิตทางการ 

เกษตรมีคณุภาพ 

 
หมูที่ 11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 
1 โครงการขดุบอ

บาดาลเพ่ือการ 

เกษตร บานสวาง 

หมูที่ ๑๑ 

เพ่ือประชาชนไดรับ

น้ําอุปโภค –บรโิภค

อยางเพียงพอและ

ประหยัดคาใชจาย 

ขุดบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 

ดวยระบบไฟฟาและพลังงาน

แสงอาทิตย 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน

ทําการเกษตรและ

มีผลผลิตทางการ 

เกษตรมีคณุภาพ 

ประชาชนไดรับรับ

อุปโภค-บริโภคที่

เพียงพอ 
กองชาง 

หมูที่ 12 
1 
 

โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมระบบน้ํา 
ประปาหมูบาน
หนองน้ําใส หมู ๑๒ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน 

ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ
น้ําประปาหมูบาน บานหนองน้ําใส 
หมูที่ ๑๒ 

๒00,000 
 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000  ประชาชนไดรบั
ความสะดวกใน
การอุปโภคบริโภค 
ทีน่้ําเพิ่มขึ้น   

อํานวยความสะดวกให
ประชาชนมีน้ําใช 
อยางตอเนื่อง 
 

กองชาง 

2 โครงการขุดบอ
บาดาล  หมู ๑๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําใชสาธารณูปโภค
และเพ่ือการเกษตร
อยางเพียงพอ 

ขุดบอบาดาลเพ่ือสาธารณูปโภค
และเพ่ือการเกษตร บานหนองน้ํา
ใส หมูท่ี ๑๒ 

๓๐0,000 
 
 
 

๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 จํานวนประชาชน

ไดรับน้าํสาธารณู 

–ปโภค,พืชการ 

เกษตรมผีลผลิตด ี

ประชาชนมีน้ําใชสา
ธารณ-ู ปโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียง 
พอ 

กองชาง 

3 โครงการขุดบอ
บาดาลในหมูบาน
พรอมเครื่องกรองน้ํา
บริโภค หมู ๑๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําอุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ 

ขุดบอบาดาลในหมูบานพรอม
เครื่องกรองน้ําบริโภค 

๓๐0,000 
 
 

๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 จํานวนประชาชน
ไดรับน้าํอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใชสา
ธารณ-ู ปโภคและเพ่ือ
การเกษตรอยางเพียง 
พอ 

กองชาง 

หมูที่ 13 
1 โครงการขุดบอบาดาล

เพ่ือการเกษตร 
หมูที่ 13 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและสงเสริม
การเกษตร 

ขุดบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนปลูกพืช
การเกษตรไดผล
ผลิตดี มีคณุภาพ 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน กองชาง 

2 โครงการติดตั้ง
พลังงานไฟฟาแสง

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและเพ่ิม

ติดตั้งพลังงานไฟฟาแสงสวาง
ภายในหมูบาน   

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ

ประชาชนมีไฟฟาแสง
สวางอยางเพียงพอ 

กองชาง 

แบบ ผ. ๐๑´



สวางภายในหมูบาน 
หมูที่ 13   

ความสวางในชุมชน  ทรัพยสิน 

3 โครงการปรับปรุง
ระบบน้ําประปา
หมูบาน หมูท่ี 13 

เพ่ือใหมีน้ําอุปโภค
บริโภคใหกับ
ประชาชน 

ปรับปรุงระบบน้ําประปาหมูบาน 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชน้ําประปา
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

หมูที่ 14 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 
1 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือ
สาธารณูปโภคและ
เพ่ือการเกษตร
พรอมถังกักเก็บน้ํา
โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย ม.๑๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําใชสาธารณูปโภค
และเพ่ือการเกษตร
อยางเพียงพอและ
ลดคาใชจาย 

ขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
สาธารณูปโภคและเพื่อการเกษตร
พรอมถังกักเก็บน้ําโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย 

๓00,000 
 
 
 
 
 

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ประชาชนปลูกพืช
การเกษตรไดผล
ผลิตดี และมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช
สาธารณูปโภคและ
เพ่ือการเกษตรอยาง
เพียงพอและลด
คาใชจาย 

กองชาง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟา
แสงสวางภายใน
หมูบาน  ม.๑๔ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและเพ่ิม
ความสวางในชุมชน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางภายใน
หมูบาน   

๒00,000 
 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุง
ระบบน้ําประปา
หมูบาน ม.๑๔ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน 

1 โครงการ ๒00,000 
 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีน้ําใช 
อยางเพียงพอ กองชาง 

หมูที่ 15 
1 
 

โครงการกอสราง
ระบบประปาภายใน
หมูบาน หมูท่ี ๑๕ 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําใชสาธารณูปโภค
อยางเพียงพอ  

กอสรางระบบประปาภายใน
หมูบาน หมูท่ี ๑๕ 

๕00,000 
 
 
 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช
สาธารณูปโภคอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 

2 โครงการขยายเขต
ระบบประปา เพ่ือ
การเกษตร 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําใชสาธารณูปโภค
อยางเพียงพอ  

ขยายเขตระบบประปา ชวง 
-จากบานหนองบัว-กูกุดรัง หมูที่ 
๑๕ 

100,000 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีน้ําใช
สาธารณูปโภคอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 



3 โครงการขุดบอ
บาดาลเพ่ือการ 
เกษตร  หมูท่ี ๑๕ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและสงเสริม
การเกษตร 

ขุดบอบาดาลเพ่ือการเกษตร
ภายในหมูบาน 
หมูที่ ๑๕ 

100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนปลูกพืช
การเกษตรไดผล
ผลิตดี มีคณุภาพ 

ไดสงเสรมิ
การเกษตรของ
ประชาชน 

กองชาง 

หมูที่ 16 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI)  จะไดรับ รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดหา

ซัมเมริส ระบบ

พลังงานแสงอาทิตย 

หมูที่ ๑๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําใชสาธารณูปโภค
อยางเพียงพอ  

จัดหาซัมเมิรส ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย  

100,000 100,000 100,000 100,000  
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชน้ําอยาง
ตอเนื่อง 
 

ประชาชนมีน้ําใช
สาธารณูปโภคอยาง
เพียงพอ   

กองชาง 

2 โครงการขุดบอ

บาดาลเพ่ือการ 

เกษตร หมูที่ ๑๖ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและสงเสริม
การเกษตร 

ขุดบอบาดาลเพ่ือการเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนปลูก
พืชการเกษตร
ไดผลผลิตดี มี
คุณภาพ 

ไดสงเสรมิการเกษตร
ของประชาชน 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๑´



 

 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี 1   ดานการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู 

   1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 โครงการจดัหาวัสดุ
การศึกษา/อุปกรณ 
เสรมิทักษะการ
เรียนการสอนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

จัดหาวัสดุการศึกษา/อุปกรณเสรมิ
ทักษะการเรยีนการสอน  ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แหง ในตําบลกุด
รัง 

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของจํานวน
เด็กที่ไดรับประโยชน 

เด็กนักเรยีนมีคณุภาพ
การ ศึกษามากยิ่ง ขึ้น 

 
 
 
 
 
 กอง
การศึกษา  

2 
 
 
 
 

โครงการสงเสริม
ศักยภาพการเรียนรู
เด็กและเยาวชน
ตําบลกุดรัง 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพดาน
การศึกษาใหกับเด็กและเยาวชน ทั้งใน
และนอกระบบ 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของจํานวนผู
ไดรับผลประโยชน 

เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพดานการศึกษา
มากยิ่งข้ึน 

 

  
 

แบบ ผ. ๐๑´



 
 
  1.1 แผนงานการศึกษา (ตอ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

 โครงการจดัตั้งหอง 
สมุดและศูนย
อินเตอรเนต็ประจํา
หมูบาน 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาคุณ ภาพ
ทางการ ศึกษา
ใหกับประชาชน
และเด็กนักเรยีน 

จัดตั้งหองสมดุและศูนยอินเตอรเนต็
ประจําหมูบาน ภายในตําบล  จํานวน 
16 หมูบาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละจํานวนผูใช
หองสมุดและศูนย
อินเตอรเนต็ประจํา
หมูบาน  

ประชาชน/เด็ก
นักเรียนไดศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติม  

 
 
กอง
การศึกษา 

3 
 
 
 
 
๔ โครงการขยาย

หมูบานในการให 
บริการรถรับ-สงเด็ก
นักเรียน 

เพ่ือเพ่ิมการบริการ
ใหกับเด็กนักเรยีน 

บริการรถรับ-สง เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในตําบลกุดรัง ครอบคลุมทั้ง 16 
หมูบาน 

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

เด็กนักเรยีน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลกุดรังไดรับ
บริการรถรับ–สง 
อยางทั่วถึง  

 
 
 

           
๕ 

 
โครงการจดัตั้งศูนย
สุขภาวะ(กายใจ
สังคมปญญา)เด็ก
และเยาวชน 

เพ่ือสรางและสง 
เสรมิการพัฒนา
และ ความ
ปลอดภัยแกเดก็
และเยาวชน 

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

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของเด็กและ
เยาวชนที่ใชพ้ืนที่ศูนย
สุขภาวะในการจัด
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนใน
ตําบลกุดรัง มีสุขภาวะ
ทางกาย และใจที่ด ี

๖ โครงการสนับสนุน

นม และอาหาร

กลางวัน 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนา คุณภาพ
ทางดานรางกาย
และสติปญญาของ
นักเรียน 

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

๓,700,000 ๓,700,000 ๓,700,000 ๓,700,000 รอยละของจํานวนผู
เด็กนักเรยีนที่ไดรับ

ผลประโยชน 

เด็กนักเรยีนมีคณุภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 

 

           

 

แบบ ผ. ๐๑´



 

 
 
    1.1 แผนงานการศึกษา (ตอ)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
7 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับ 

อากาศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกเด็กนักเรยีน 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แหง 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 รอยละของเด็ก
ที่ไดรับความ
สะดวก สบาย 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพกายและใจที่
ดี 

 

8 โครงการรวมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ ศูนย 

เพ่ือใหมีบุคลากรทาง
การศึกษาไดดูแลใสใจใน
การเรยีนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และดูแล
ทั่วถึง มีระบบการ
บริหารท่ีชัดเจน 

 จํานวนนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในตําบลกุดรังท้ัง 4 

แหง รวมเปน 1 แหง 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของเด็ก 
นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่
รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 1 แหง 

เด็กนักเรยีนไดรับ
ความ ดูแลเอาใสใจ
จากบุคลา- กรทาง
กาศึกษาอยางท่ัวถึง 
เด็กมีคณุภาพทาง
การศึกษาและมีการ
บริหารท่ีชัดเจน 

 
กอง
การศึกษา 
 
 
 
 

๙ โครงการสงเสริมการสอน
เสรมินักเรยีนภาคฤดูรอน 
วิชาภาษา อังกฤษ, ภาษา
กลุมประเทศอาเซยีน 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ทักษะเด็กนักเรยีน 

สอนวิชาภาษาอังกฤษ,ภาษา
กลุมประเทศอาเซีย่น ใหกับ
นักเรียน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ไดพัฒนาทักษะ 
เด็กนักเรยีน 

 

           
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   1.1 แผนงานการศึกษา  (ตอ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดรับ 
รับผิดชอบ

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
๑๐ โครงการสงเสริมการฝก 

อบรมบุคลา กรทางการ
ศึกษา ศพด. 4 แหง 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ทักษะครูและบุคลากร 

ครูผูดูแลเด็ก ศพด.ท้ัง ๔ แหง 
เขารับการอบรม  จํานวน ๘ 
คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขารับ
การอบรม 

ไดพัฒนาทักษะ 
ครูผูดูแลเด็ก 

 

๑๑ โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจ กรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลกดุรัง   

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมและ
พัฒนาทักษะเด็ก
นักเรียน 

สภาเด็กและเยาวชน 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 150,000 จํานวนผูเขา 
รวมกิจกรรม 

ไดรับการสงเสรมิ
กิจกรรมและพัฒนา
ทักษะ 
 

กอง
การศึกษา 

๑๒ โครงการสงเสริมศึกษาดู
งานบุคลา กรทางการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ทักษะครูและบุคลากร 

ครูผูดูแลเด็ก   จํานวน ๘ คน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูได
ศึกษาดูงาน 

ไดพัฒนาทักษะ 
ครูผูดูแลเด็ก 

           
๑๓ โครงการพัฒนาสงเสริมศูนย

การเรยีนรูและศูนยอบรม
กลุมประชา- ชนอาเซียน 
 

เพ่ือสงเสริมทักษะการ
สื่อสารของประชาชน/
เด็ก นักเรียน /ทั่วไป 

สงเสริมการเรียนรูให
ประชาชน,นักเรียน,เด็ก
เยาวชนทั่วไป  ในตําบลกุดรัง 
ใหมีความพรอมเทาทัน
เหตุการณปจจบุัน 

300,000 300,000 400,000 500,000 จํานวนผูไดรับ
การอบรม 

พัฒนาทักษะ
ประชาชน,นักเรียน
,เด็กเยาวชน 

  

๑๔ โครงการสงเสริมวิชาการ
รวมกับสถาบันการศึกษา
และสวนราชการ 

เพ่ือสงเสริมความรวมมือ
ทางวิชาการ 

ผูนํา,พนักงานสวนตําบล,
เยาวชน,ประชาชนท่ัวไป 
ภายในตําบลกุดรัง 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ไดรับการพัฒนา
ทักษะและ
งบประมาณ 

๑๕ โครงการจดัหาครุภณัฑ
สํานักงาน อบต. 
 
 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ระบบบรหิารงานของ 
อบต.กุดรัง 

บุคลากร อบต.กุดรัง 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ไดพัฒนาทักษะ 
การบริหารงาน 
อบต.อยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

แบบ ผ. ๐๑´



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. แผนพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร  
ข. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ปรับปรุงโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอผลผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรที่ 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการอบรม/สงเสริมการ

ทําน้ําหมักชีวภาพจากผัก

ผลไมเศษอาหาร 

เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมอาชีพ /ประชาชน
ภายในตําบลกุดรัง 

๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองสงเสริม

เกษตร 

2 โครงการสงเสริมปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงใน

ครอบครัว และชุมชน/

หมูบาน 

เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนภายในตําบล
กุดรัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีรวม
โครงการในตําบลกุด
รัง 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองสงเสริม

เกษตร 

3 โครงการปรับปรุงคณุภาพดิน ดินมีคณุภาพมากยิ่งข้ึน ผูนําชุมชน/หมอดิน/
ประชาชนในตําบลกุด
รัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสงเสริม

เกษตร 

4 โครงการสงเสริมการจัดตั้ง

ธนาคารขาวประจํา 

หมูบาน 

เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผูนําชุมชนตําบลกุดรัง 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนการจัด ตั้ง
ธนาคารขาว ๑ แหง 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสงเสริม

เกษตร 

5 โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง

ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชน/หมูบาน  

เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนศูนย
เศรษฐกิจพอพียง 

5๐0,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสงเสริม

เกษตร 

แบบ ผ. ๐๑ 



6 โครงการสงเสริมการปลูกผัก

ปลอดสารพิษในครอบครัว 

และชุมชน  

เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนภายในตําบล
กุดรัง 

๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 รอยละของผูปลูกผัก
ปลอดสารพิษภายใน
ตําบลกุดรัง 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสงเสริม

เกษตร 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
ข. แผนพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  ปรบัปรุงโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอผลผลิตสินคาเกษตรและอาหาร

คุณภาพ 
ง. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรที่ 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 2562 2563 2564 

(KPI) จะไดรับ 
รับผิดชอบ

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการจัดตั้งศูนยประชา

สัม- พันธและแสดงสินคา

แปรรูปทางการเกษตรและ

สินคา OTOP   

เพ่ือสงเสริม 
สินคาผลิตภัณฑ
ชุมชน 

 กอตั้งศูนยประชาสมัพันธและ
แสดงสินคาแปรรูปทางการเกษตร
(สินคา OTOP) 

500,000 
 
 

500,000 500,000 500,000 จํานวนรานแสดง
สินคาทางการ 
เกษตร (Otop) 
จํานวน ๑ แหง 

ไดสงเสรมิ 
ผลิตภัณฑ
ชุมชน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

2 โครงการสงเสริมสนับสนุน

ศูนยตนแบบเกษตรกร 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ
เสรมิของชุมชน 

สนับสนุนศูนยตนแบบเกษตร  
ปลูกออย/มันปะหลัง/แตงโม /
ขาวโพด และพืชหมุนเวียนตามฤด ู

1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนมี
รายไดเสริม 

กองสงเสริม

การเกษตร 

3 โครงการสนับสนุนการปลูก

มันสําปะหลังระบบน้ําหยด 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ  
ของชุมชน 

เกษตรกรปลูกมันสําปะหลัง 
ภายในตําบลกุดรัง 

๑00,000 
 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชน
ไดผลผลิตที่
ดีขึ้น 

กองสงเสริม 

การเกษตร 

แบบ ผ .๐๑ 



 
 

1.1 แผนงานการเกษตร (ตอ) 

 
ที ่
 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน

ศูนยเรียนรูตามโครงการระ

ราชดําริ(กลุมวิสาหกิจชุมชน) 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ  
ของชุมชน 

สงเสริมสนับสนุนศูนยเรียนรู
ตามโครงการพระราชดําริ(กลุม
วิสาหกิจชุมชน)  

๓00,000 
 

300,000 300,000 300,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ประหยัดเวลาใน
การขนสง 

กอง

สงเสริม

การเกษตร 

5 โครงการสงเสริมการเกษตร

แบบน้ําหยดจากพลังงาน

แสงอาทิตย 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
ของเกษตรกร 

สงเสริมการเกษตรแบบน้ําหยด 
จากพลังงานแสงอาทิตย 

๑๐0,000 
 
 

๑๐0,000 
 
 

๑๐0,000 
 
 

๑๐0,000 
 
 

จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

เกษตรกรไดผล
ผลิตเพ่ิมขึ้น 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

6 โครงการสนับสนุนศูนย

เรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม/

เกษตรอินทรีย 

เพ่ือเปนศูนยเรียนรูตาม
ปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนศูนยเรยีนรูเกษตร
ทฤษฎีใหม/เกษตรอินทรีย 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

มีศูนยเรยีนรูตาม
ยุทธศาสตร
พระราชทาน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ยุทธศาสตรที่  3  ดานคนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม 
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการสงเสริมและสนบัสนุน

จัดตั้งกลุมอาชีพเพ่ือเกิดรายได

เสรมิ  

เพ่ือพัฒนาอาชีพ
เสรมิของชุมชน 

จัดตั้งกลุมอาชีพเพ่ือเกิด
รายไดเสริม 

1,๐00,000 
 
 
 

1,๐00,000 1,๐00,000 1,๐00,000 จํานวนผูได
ผลประโยชน 

ประชาชนมี
รายไดเสริม 

กองสวัสด ิ

การสังคม 

2 โครงการอบรมใหความรูชางเสริม

สวย,ชางซอม,เครื่องยนตเล็ก

,รถจักรยานยนต  

เพ่ือพัฒนาอาชีพ
เสรมิของชุมชน 

ผูประกอบอาชีพดานชาง
เสรมิสวย,ชางซอม,เครื่อง 
ยนตเล็ก ,รถจักรยานยนต 
ในตําบลกุดรัง 

๑50,000 
 
 

๑50,000 ๑50,000 ๑50,000 จํานวนผู
ไดรับ
ผลประโยชน 

ผูประกอบอาชีพ
มีรายไดเพ่ิมขึ้น 
และพัฒนาฝมือ 

กองสวัสด ิ

 

การสังคม 

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุม

อาชีพ/อาชีพเสริม/กลุมวิสาหกิจ 

ชุมชน/ภูมิปญญาผูสูงอาย ุ

เพ่ือพัฒนาอาชีพ
เสรมิของชุมชน 

กลุมอาชีพ/อาชีพเสริม/
กลุมวิสาหกิจ ชุมชน/ภูมิ
ปญญาผูสูง อายุ ในตําบล
กุดรัง 

1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 จํานวนกลุม
ที่รับการ
สงเสริม 

กลุมอาชีพมีมี
ศักยภาพในการ
บริหารกลุม 

กองสวัสด ิ 

การสังคม 

4 โครงการสงเสริมอาชีพเด็ก

เยาวชนตําบลกุดรัง 

เพ่ือพัฒนาอาชีพ
เสรมิเด็กเยาวชน 

เด็กเยาวชนตําบลกุดรัง 1๖0,000 
 

1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 ผูไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนมี
รายไดเสริม 

กองสวัสด ิ

การสังคม 

5 โครงการสงเสริมอาชีพ กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ตําบลกุดรัง  

เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
ของชุมชน 

สงเสริมอาชีพกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรี ตาํบลกุดรัง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 จํานวนผู
ไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนไดผล
ผลิตทีดี่ขึ้น 

กองสวัสด ิ

การสังคม 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ อช., อสม. ฯลฯ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

สมาชิก อช. และ อสม. 
ตําบลกุดรัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู
ไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนมี
คุณภาพ ชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองสวัสด ิ

การสังคม 

7 โครงการสงเสริมและสนบัสนุน

การทํางานสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลกุดรัง 

เพ่ือบูรณาการ
ทํางานรวมกับ
เครือขาย 

สภาเด็กและเยาวชน ตําบล
กุดรัง 

๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 จํานวนผู
ไดรับ
ผลประโยชน 

เครือขายมี
บทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่น 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

8 โครงการสงเสริมการทํางานกลุม

ผูสูงอายุ กลุมภูมิปญญาทองถิ่น

และปราชญชาวบาน 

เพ่ือบูรณาการ
ทํางานรวมกับ
เครือขาย 

 กลุมผูสูงอายุ กลุมภูมิ
ปญญาทองถ่ินและปราชญ
ชาวบาน ตําบลกุดรัง 

๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 จํานวนกลุม
ไดรับ
ผลประโยชน 

เครือขายมี
บทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่น 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

9 โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ,เด็กและ

เยาวชน,ผูพิการ และผูดอย 

โอกาส ที่ไมมีผูดูแล 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอาย/ุเด็กและเยาวชน/ผู
พิการ และผูดอยโอกาส 
ภายในตําบลกุดรัง 

๑50,000 ๑50,000 ๑50,000 ๑50,000 ผูเขารวม
กิจกรรม 

ผูเขารวม
โครงการมี
คุณภาพ ชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

10 โครงการสงเสริมและตอยอด

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและผู

พิการ ที่บาน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอาย ุ

อาสาสมัครดแูลผูสูงอายุ
และผูพิการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน อผส.
ที่ไดรับการ
สงเสริม 

ผูสูงอายุและผู
พิการ 
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองสวัสด ิ

การสังคม 

๑๑ โครงการโรงเรยีนผูสูงวัย เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในตําบลกุดรัง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ผูเขารวม

กิจกรรม 

ผูสูงอายุ มี

คุณภาพ 

 

กองสวัสด ิ

การสังคม 

 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 
ก. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ยุทธศาสตรที่  3  ดานคนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม 
1.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการอบรมใหการ

ความรูการพัฒนาสินคาและ

การแปรรปูผลิตภัณฑ

การเกษตร 

เพ่ือพัฒนาสินคาดวย
การแปรรปูผลิตภัณฑ
การเกษตร 

ประชาชน,เกษตรกร,กลุม
อาชีพ ภายในตําบลกุดรัง 

๑50,000 
 
 
 

๑50,000 ๑50,000 ๑50,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนสมารถ
แปรรูปสินคาทาง
การเกษตรไดเพื่อ

เพ่ิมมีรายได 

กองสงเสริม

การเกษตร 

2 โครงการศึกษาดูงานดาน

การสงเสริมการเกษตร

อาชีพเสริมพรอมข้ันตอน

การผลิตสินคา  

เพ่ือพัฒนาอาชีพเสริม 
ของชุมชน 

เกษตรกรในตําบลกุดรัง ๒00,000 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนมีรายได
เสรมิ 

กองสงเสริม

การเกษตร 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรมการและสมาชิก

กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลกุด

รัง  

เพ่ือพัฒนาศักย- ภาพ
คณะกรรมการและ
สมาชิกกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนฯ 

คณะกรรมการและสมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ตําบล
กุดรัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของผู
ไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

คณะกรรมการและ
สมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชนฯมี
ศักยภาพที่ดีข้ึน 

กองสงเสริม

การเกษตร 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ยุทธศาสตรที่  3  ดานคนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม 
1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะไดรับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการสงเสริมการทํางานสภา

กุดรัง องคกรบริหารสวน

ทองถ่ิน 

เพ่ือบูรณาการ
ทํางานรวมกับ
เครือขาย 

ภาคีเครือขาย, ภาคประชาชน
,สวนราชการ  

120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนโครงการท่ี
ผานความเห็น 
ชอบจากสภากุด
รัง 

การทํางานรวมกับ
ภาคีเครือขายสะดวก
ขึ้น อยางมีประสิทธิ 
ภาพ 

สํานักปลดั 

 

2 โครงการสงเสริมการทํางาน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน 

เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ของ 
อปพร.ใหเขมแข็ง 

 สมาชิก อปพร. ภายในตําบล
กุดรัง 

1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 จํานวนสมาชิก 
อปพร.ท่ีปฏิบัติ
หนาที่เปนประจํา 

สมาชิก อปพร.มีการ
ปฏิบัติหนาที่ อยาง
เขมแข็ง 

สํานักปลดั 

3 โครงการสงเสริมการทํางานผูนํา

การเปลีย่นแปลง 

เพ่ือสงเสริมใหผู 
นํา เปนแบบอยาง
ของชุมชน 

ผูนําชุมชน,ภาคีเครือขายภาค
ประชาชน 

2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ผูนําสามารถเปนแบ
อยางที่ดีในการดํารง 
ชีวิต 

สํานักปลดั 

            

1.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก 

อปพร. ตําบลกุดรัง 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก 
อปพร.ต.กุดรัง 

สมาชิกอปพร. ต.กุดรัง  
จํานวน  120 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 

สมาชิก อปพร.มี
ศักยภาพที่ดีข้ึน สํานักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 



              
 
               1.5  แผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
1 โครงการสงเสริมการทํ างาน

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 

เพ่ือบูรณาการ
ทํางานรวมกับ

เครือขาย 
อสม. ตําบลกุดรัง 

5๐0,000 5๐0,000 5๐0,000 5๐0,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

เครือขายมีบทบาท
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก 

อช. กุดรัง 
เพ่ือพัฒนาศักย- 
ภาพสมาชิก อช. 

สมาชิก อช. ตําบลกุดรัง  
จํานวน 64 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ 

สมาชิกมีศักยภาพใน
การปฏิบัตหินาที ่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็ง ในชุมชนและสังคม 

               1.1 แผนงานกองสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

รับผิดชอบ
หลัก 

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

สงเสริมสนับสนุนการสราง

หลักประกันรายไดใหแกผูสูงอาย ุ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุภายใน
ตําบลกุดรัง 

8,000,000 
 

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

ผูสูงอายุมีคณุภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสังคม

สงเคราะห 

2 สงเสริมสนับสนุนการสราง

หลักประกันรายไดใหแกผูพิการ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการ 

ผูพิการภายใน
ตําบลกุดรัง 

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

ผูพิการมีคณุภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสังคม

สงเคราะห 

3 สงเสริมสนับสนุนการสงเคราะห

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสภาย 
ในตําบลกุดรัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ผูปวยเอดสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสังคม

สงเคราะห 

 
 

แบบ ผ. ๐6 



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 
1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 4  ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการและการทองเที่ยว 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการสงเสริมพัฒนา

ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อใหมีระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกสที่มีประสิทธิ 
ภาพ เพื่อประชาสัมพันธ 
ขอมูลขาวสารขององคกรให
ประชาชนทราบยางท่ัวถึง  

จนท.ที่เกี่ยวของ ใน
อบต.กุดรัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนบุคลากร
ในการเขารวม
โครงการ 

จนท.สามารถจัดทํา
ระบบสารบรรณฯได
อปท. มีระบบสาร
บรรณท่ีมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ตูยาม /ศูนยกูชีพ กูภัย 

อบต.กุดรัง 

เพ่ือรักษาทรัพยสินทาง
ราชการและอํานวยความ
สะดวกในการรองรับการ
ใหบริการประชาชน 

ศูนยกูชีพ กูภัย อบต.
กุดรัง 

2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 จํานวนปรับ 
ปรุงซอมแซม
ศูนยฯจํานวน  
๑ ศูนย 

ทรัพยสินทางราชการ
ไมเสียหาย และ
รองรับการให บริการ
ประชา ชน ตลอด 
24 ชม. 

สํานักปลดั 

3 จัดซื้อรถกูชีพ กูภัย พรอม

วัสดุครภัุณฑประจํารถ 

ตามแบบมาตรฐาน 

เพ่ือใหบริการประชาชนได
อยางทันทวงที 

ซื้อรถกูชีพ กูภัย
พรอมวัสดุครุภัณฑ  

๙00,000 ๙00,000 ๙00,000 ๙00,000 รถกูชีพ กูภัย 
พรอมวัสดุ
อุปกรณ 
จํานวน ๑ คัน 

ไดบริการประชาชน สํานักปลดั 

4 จัดทําผังตําบล 

 

 

เพ่ือทําขอมูลที่ดินในการ
พัฒนา 

แผนผังตาํบลกุดรัง  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีขอมูลที่ดิน
และมผัีงตําบล
ในพิกัดGPS 
จํานวน ๑ ชุด 

นําไปใชในการพัฒนา
แกไขการบุกรุกทีดิ่น
และใชเพ่ือจัดเก็บ
ภาษี 
 

สํานักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 



๕ ขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลกุดรัง  

เพ่ือแกไขปญหาชุมชน  จัดทําขอบัญญัติ
ตําบลกุดรัง เรื่อง 
การจัดผังเมืองและ
ควบคุมอาคาร 

20,000 
 
 

20,000 20,000 20,000 จํานวน
ขอบัญญัติฯ 
จํานวน ๑ เลม 

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน 

สํานักงานปลัด 

๖ จัดทําแผนท่ีภาษีในเขต

ตําบลกุดรัง 

เพ่ือแกไขปญหาชุมชน  แผนท่ีภาษีตําบลกุด
รัง  

๒00,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนแผนที่
ภาษี ตําบลกุด
รัง จํานวน ๑๖ 
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน 

กองคลัง 

                    

                         ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑ สงเสริมการใชพลังงาน

แสงอาทิตยในอาคาร 

แกไขปญหาขาดแคลน
พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานแสงอาทิตย
ในอาคารสํานักงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนเงนิ
คาใชจายไฟฟา 

คาใชจาย
สํานักงานลดลง กองชาง 

๒ กอสรางสํานักงาน อบต. 

แหงใหม 

เพ่ือรองรับการใหบริการ
ประชาชน 

อาคารสํานักงาน 
อบต. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนอาคาร
สํานักงาน อบต. 
จํานวน ๑ หลัง 

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน กองชาง 

๓ ปรับปรุง/ซอมแซม

สํานักงาน อบต. 

เพ่ือรองรับการใหบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุง,ซอมแซม 
สนง. อบต. 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 อาคารปลอดภัย 
มั่นคง  

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน กองชาง 

๔ ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย

เรียนรู/ศูนยพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ/ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือรองรับการใหบริการ
ประชาชน 

ศูนยเรียนรู/ศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอาย/ุศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 อาคารปลอดภัย 
มั่นคง 

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน 

กองชาง 

๕ จัดทําปายบอกเสนทาง เพ่ือแกไขปญหาชุมชน  ปายบอกเสน ทาง
สําหรับผูใชรถใช
ถนน 

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน กองชาง 

๖ โครงการแกไขปญหาทีด่ิน

ทํากิน ที่สาธารณประโยชน 

ที่ปาสงวน ที่ราชพัสด ุ

เพ่ือแกไขปญหาชุมชน  ประชาชนผูประ สบ
ปญหาที่ดิน ที่ทํากิน 
ที่อยูอาศัย 

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000  จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนไดรับ
ผลประโยชน 

กองชาง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๗ โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงคหมูบาน 

 

เพ่ือพัฒนาศาลาจัด
กิจกรรมกรรมของ
ประชาชน 

กอสรางศาลา
อเนกประสงค
หมูบาน หมูท่ี ๑
และหมูท่ี ๑๓ 

๒00,000 
 
 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จํานวนศาลา
อเนกประสงค 
จํานวน ๑ หลัง 

ประชาชนมีศาลา
จัดกิจกรรมที่มั่นคง 

กองชาง 

๘ โครงการจัดซื้อรถกระเชา  เพ่ือแกไขปญหาระบบ
ไฟฟาภายในชุมชน 
 
 

รถกระเชาเพ่ือซอม
ไฟฟา 

๑,๕00,000 ๑,๕00,000 ๑,๕00,000 ๑,๕00,000 จํานวนรถกระเชา 
จํานวน ๑ คัน 

ไดแกไขปญญา
ระบบไฟฟาภายใน
ชุมชนไดอยาง
รวดเร็ว 

 
กองชาง 
 

๙ โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลกุดรัง  

เพ่ือใหมีอาคารท่ีรองรับแก
เด็กนักเรยีนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่เปนมาตรฐาน 
สามารถเปนแหลงเรียนรูได 

กอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตําบลกุดรัง  
 

๒,๕00,000 ๒,๕00,000 ๒,๕00,000 ๒,๕00,000 จํานวนอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน ๑ หลัง 

มีความสะดวก 
สบายในการ
บริหารจดัการดาน
การเรยีนการสอน 
เปนแหลงเรียนรู 
และศึกษาดูงาน  

กองชาง 

๑๐ โครงการอสรางศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

เพ่ือเปนโรงเรียนผูสูงอายุ 
ในการทํากิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน  

 กอสรางศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ตําบลกุด
รัง 

2,๕00,000 2,๕00,000 2,๕00,000 2,๕00,000 จํานวนนักเรียน
ผูสูงอายุมากขึ้น 

ผูสูงอายุมีความ
รูเทาเทียมประเทศ
อาเซี่ยน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



               1.๓  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 กอสรางตลาดกลางรับซื้อ/

จําหนาย สินคาการเกษตร

และการพาณิชย 

เพ่ือบริการ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลกุดรัง 

กอสรางตลาดกลางรับ
ซื้อ จําหนาย การเกษตร 
และพาณิชย ในตําบลกุด
รัง 

๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ไดบริการประชาชนในพื้นที่
ตําบลกุดรัง กองสงเสริม

การเกษตร 

 
                1.4  แผนงานสาธารณสุข 
1 จัดหายาสามญัประจําบาน

และเวชภณัฑประจําบาน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

จัดหายาสามัญประจํา
บาน ใหประชาชนใน
ตําบลกุดรัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของผูไดรบั
ผลประโยชน 

ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่
ดีขึ้น 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

2 กอสรางอาคารตลาดสดที่

ไดคณุภาพตามมาตรฐาน 

สาธารณสุข 

เพ่ือบริการ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลกุดรัง 

 กอสรางอาคารตลาดสด
ในตําบลกุดรัง 

๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ไดบริการประชาชนในพื้นที่
ตําบลกุดรัง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ดานที่ 5  ดานเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 4  ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการและการทองเที่ยว 
1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 จัดซื้อเครื่องพนยาปราบศัตรูพืช เพ่ือสงเสริมการเกษตร 

ของประชาชน 
ซื้อเครื่องพนยา
ปราบศัตรูพืช 

30,000 30,000 30,000 30,000 พืชผลทางการ เกษตร 
มีคุณภาพด ี

ไดสงเสรมิ
การเกษตร 
ของประชาชน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

2 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําเพ่ือ

การเกษตร    

เพ่ือสงเสริมการเกษตร 
ของประชาชน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
เพ่ือการเกษตร    

100,000 100,000 100,000 100,000 พืชผลทางการ เกษตร
มีคุณภาพที่ด ี

ไดสงเสรมิ
การเกษตร 
ของประชาชน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

3 จัดซื้อเครื่องอัดฟาง เพ่ือสงเสริมการเกษตร 
ของประชาชน 

จัดซื้อเครื่องอัดฟาง 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการกักเก็บฟางไว
เปนอาหารสัตวเวลา
จําเปนและประโยชน 
ทางการเกษตร 

ไดสงเสรมิ
การเกษตร 
ของประชาชน 

กองสงเสริม
การเกษตร 

4 รณรงคราคาสินคาเพื่อการ 

เกษตรรวมกับผูประกอบการ

(ประกันราคาสินคาทาง

การเกษตร) 

เพ่ือสงเสริมผลผลิตของ
เกษตรกรใหมีคุณภาพที่ดี
ขึ้น 
 

ประสานการรบัซื้อ
สินคาทางการ
เกษตรกับผู 
ประกอบการ 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑00,000 
 

๑๐0,000 
 

จํานวนผูประกอบการ
ใหการรับซื้อสินคา
ทางการเกษตร โดย
การประกันราคา 

ประชาชนไดรับ
ราคาสินคา
การเกษตรที่
มาตรฐาน 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม 

1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการแกไขปญหาความ

ยากจนแบบบูรณาการบําบัด

ทุกขบํารุงสุข (ABC) 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ประชาชนในตําบลกุดรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนการทํางาน

รวมกับสถานศึกษา มมส. และ 

มรม. อื่นๆ 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ประชาชนในตําบลกุดรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลดั 

 

๓ โครงการกิจกรรมรวมในงาน

กาชาดหรืองานประจําปของ

จังหวัด 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

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

ประชาชน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

             1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห  

1 สงเสริมและสมทบการ

ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลกุดรัง 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

สมาชิกและคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการฯ 

๗00,000 ๗00,000 ๗00,000 ๗00,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

สมาชิกมีคณุภาพ 
ชวิีตท่ีดีข้ึน 
 

กองสวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการเตรยีมความพรอมรับ 

มือภัยพิบัติในผูสูงอายุ,ผูพิการ

และผูดูแล 

เพ่ือสรางความ
เขาใจใน
สถานการณ 

ผูสูงอายุ,ผูพิการและผูดูแล 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ผูสูงอายุ,ผูพิการ
และผูดูแล มีความ
พรอมใน
สถานการณ 

กองสวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ. ๐๑ 



             1.3  แผนงานสาธารณสุข 

1 

สงเสริมและสมทบการ

ดําเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลกุดรัง 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ประชาชนในตําบลกุดรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสาธารณสุข 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม 
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะไดรับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 ประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมและเปน

คณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการดาํเนินงานของ 

อบต. 

เพ่ือเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 

ภาคีเครือขายภาคประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูไดรับ
ผลประโยชน 

ประชาชนเขามาสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 
ก. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ดานที่ 3  คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 สงเสริมสถาบันพระมหากษัตรยิ

อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสรมิ
สถานบันพระมหากษัตริย
โดยประชาชนมีสวนรวม 

ประชาชนในตําบล
กุดรัง 

๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

สงเสริมสถานบัน
พระมหากษตัริยโดย
ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลดั 

2 กิจกรรมทําความดีถวายพอและ
แม ถวายเปนพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสมเดจ็พระนางเจาสริิกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถและการ
ปกปองสถาบัน 

เพ่ือสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย 
ทรงเปนประมุข 

ประชาชนในตําบล
กุดรัง 

๒๐0,000 ๒๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

สงเสริมการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยทรง
เปนประมุข 

 

สํานักปลดั 

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

เพ่ือรณรงคและปองกัน
การเกิดอุบัตเิหตุบนทอง
ถนน 

ประชาชนท่ัวไป 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ไดรณรงคและปองกัน
การเกิดอุบัตเิหตุบน
ทองถนน 

สํานักปลดั 

4 โครงการฝกอบรมทบทวน  

อปพร. 

เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การบริหารประชาชน 

สมาชิก อปพร. 
ตําบลกุดรัง 

1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ไดเตรียมความพรอมใน
การบริหารประชาชน สํานักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
5 โครงการฝกอบรมลูกเสือ

ชาวบาน 

เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การบริการประชาชน 

ผูนําและลูกเสือ
ชาวบาน 

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

มีความพรอมในการ
บริการประชาชน สํานักปลดั 

6 สงเสริมพลังแผนดินเอาชนะยา

เสพติด 

เพ่ือปองกันแกไขปญหายา
เสพติด 

ประชาชนท่ัวไป ๑๖0,000 ๑๖0,000 ๑๖0,000 ๑๖0,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ไดปองกันแกไขปญหา
ยาเสพตดิ สํานักปลดั 

7 โครงการตํารวจชุมชน เพ่ือปองกัน/แกไขปญหา
ในชุมชน 

ประชาชนท่ัวไป ๙0,000 ๙0,000 ๙0,000 ๙0,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

มีความพรอมในการ
บริการประชาชน 

สํานักปลดั 

8 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาไฟปา 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาไฟปา  สิ่งแวดลอม 
 และการอนรุักษธรรมชาต ิ

ประชาชนท่ัวไป ๙0,000 ๙0,000 ๙0,000 ๙0,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ไดเตรียมความพรอม
ในการปองกัน
สิ่งแวดลอม 

สํานักปลดั 

9 ติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณ

สํานักงาน ชุมชน/หมูบาน ถนน

ในหมูบาน และสถานทีจุ่ดเสี่ยง

สําคัญ 

เพ่ือปองกันความปลอดภัย
ในทรัพยสินและบุคคล 

สถานที่ราชการ/
ถนนในหมูบาน 16 
หมูบาน /ชุมชน/จุด
เสี่ยงในตําบล 

1,๐00,000 1,๐00,000 1,๐00,000 1,๐00,000 มีความปลอดภัยใน
ในทรัพยสิน และ
อาชญากรม 

ไดรณรงคและปองกัน
การเกิดอาชญากรรม
และการลักขโมย สํานักปลดั 

10 กิจกรรมทําความดสีงเสริม
สถาบันและปองกัน สถาบัน
พระมหากษตัริย 

เพ่ือสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย 
ทรงเปนประมุข 

ประชาชนใน 
ตําบลกุดรัง 

๒๐0,000 ๒๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

สงเสริมการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยทรง
เปนประมุข 

 

สํานักปลดั 

 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น 
1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งในชุมชนและสังคม 

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 สนับสนุนกลุมดนตรีนาฏศิลป 

เด็กและเยาวชน/กลุมสตรีศรีกุด

รัง  

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมของ
กลุมนาฎศิลป 

กลุมนาฎศิลป 
กลุมสตรีศรีกุดรัง 

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

ไดสงเสรมิกิจกรรม
ของกลุมนาฎศลิป 

กอง

การศึกษาฯ 

2 สนับสนุนการออกกําลังกายลาน

แอโรบิก(ผูนําเตนแอโรบิก

,พรอมเครื่องเสียง) 

เพ่ือสงเสริมการออก 
กําลังกายกับประชาชน 

ประชาชนในตําบล
กุดรัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ไดสงเสรมิการออก 
กําลังกาย 

กอง

การศึกษาฯ 

3 สงเสริมการแขงขันกีฬาประเพณี

ตานยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมการออก 
กําลังกายกับประชาชน 

ประชาชนในตําบล
กุดรัง 

1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 1๖0,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

เพ่ือสงเสริมการออก 
กําลังกาย 

กอง

การศึกษาฯ 

4 สงเสริมและสนับสนุนการ

แขงขันกีฬาสามวัย 

เพ่ือสงเสริมการออก 
กําลังกายกับประชาชน 

ประชาชนในตําบล
กุดรัง 

๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ไดสงเสรมิการออก 
กําลังกาย 

กอง

การศึกษาฯ 

1.2 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการสนับสนุนหนวยบริการ

ทางการแพทยฉุกเฉินกูชีพ กูภัย 

เพ่ือบริการประชาชน ประชาชนท่ัวไป ๑๖0,000 ๑๖0,000 ๑๖0,000 ๑๖0,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ไดใหบริการประชาชน กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

2 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตผูปวยโรคเรื้อรัง ชวยเหลือ

ตนเองไมได 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูปวยเรื่อรัง 

ผูปวยเรื้อรัง 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ผูปวยเรื่อรัง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณ 
สุขและสิ่ง 
แวดลอม 

แบบ ผ. ๐๑ 



               ๑.๒  แผนงานสาธารณสุข (ตอ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 

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

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
3 สงเสริมสุขภาพ/ตรวจสุขภาพ 

เชน มะเร็ง เบาหวาน ความดัน 

อ่ืนๆ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ประชาชนในตําบล
กุดรัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

4 สงเสริมการปองกันการตั้งครรภ

กอนวัยอันควร 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ประชาชนในตําบล

กุดรัง 

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

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

5 สงเสริมการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดตอ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ประชาชนในตําบล

กุดรัง 

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

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

6 โครงการรณรงคการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา ในเขต

พ้ืนที่ตําบลกุดรัง 

เพ่ือพัฒนาควบคุมการ
แพรระบาดของโรค 

ประชาชนในตําบล

กุดรัง 

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูรับ
ผลประโยชน 

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

7 กิจกรรมตําบลปลอดลูกน้ํา

ยุงลาย ปองกันโรคไขเลือดออก 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ประชาชนในตําบล

กุดรัง 

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

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

8 สงเสริมทักษะการสื่อสารเรื่อง

เอดสและเพศ 

เพ่ือปองกันการติดเชื้อ
เอดส 

เด็กเยาวชนตําบล 
กุดรัง 

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

สรางความเขาใจ
เก่ียวกับโรคเอดส 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 
ก. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป   ดานที่ 5  ดานเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 5  ดานบริหารการจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 สงเสริมกิจกรรมทําความสะอาด

หมูบานและกิจกรรมหนาบาน 

นามอง 

เพ่ือความสะอาดสวยงามใน
หมูบาน 

ประชาชนในตําบล

กุดรัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 หมูบานสะอาด 
และมีช่ือเสียง 

หมูบาน 
สะอาดสวยงาม 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

2 รณรงคประชาชน/เด็กเยาวชน 

จัดกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือปลูกฝงสาํนึกที่ดีกับ
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนในตําบล

กุดรัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 มีปริมาณตนไม
เพ่ิมขึ้น  และ
สิ่งแวดลอมสะอาด  

ไดปลูกฝงสํานึกทีดี่
กับเยาวชนและ
ประชาชน 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

4 ติดตั้งปายแสดงสิทธ์ิทีส่าธารณะ 

ปาชุมชน ที่ราชพัสด ุ

เพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอม และ
อนุรักษสถานที่สาธารณะ 

ติดตั้งปายที่
สาธารณะ  

๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000  ไมมีการบุกรุก ที่
สาธารณะ  

ไดคุมครอง
สิ่งแวดลอม และ
อนุรักษสถานที่
สาธารณะ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

5 รณรงคและแกไขปญหาฝุน

ละอองจากโรงสีขาว 

เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ผูประกอบการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใกล 
เคียง มีสุขภาพที่ด ี

ปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

  

แบบ ผ. ๐๑ 



 

                1.1  แผนงานสาธารณสุข (ตอ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
บาท 

2561 
บาท 

2561 
บาท 

2561 
บาท 

6 รณรงคและแกไขปญหาการเผา

ขยะ สงเสริมใหความรูเก่ียวกับ

พลังงานชุมชน/เตาเผา 200  

ลิตร  

เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ประชาชนในตําบล
กุดรัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม ปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

7 ติดตั้งปายรณรงครักษ

สิ่งแวดลอม 

เพ่ือความสวยงานของหมูบาน 
และเพ่ือเปนการ
ประชาสมัพันธรณรงครัก
สิ่งแวดลอม 

ภายในตําบลกุดรัง 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนท้ิงขยะ
ในท่ีจัดให   

ไดประชาสัมพันธ
รณรงคใหประชาชน
ทั่วไปรักสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

8 กอสรางบอขยะ/ปรับปรุงบอขยะ เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ท่ีสาธารณะหนองนา
ดี 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีบอทิ้งขยะที่
รองรับอยาง
เพียงพอ  

ปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

9 ปรับปรุงคลองสวยน้ําใส เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ลําหวยในตําบลกุด
รัง จํานวน ๑๐ แหง 

300,000 300,000 300,000 400,000 จํานวนลําหวยที่
ไดรับการแกไข 

มีน้ําอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

10 การคัดแยกขยะและกําจัดขยะ

อยางถูกวิธี  

เพ่ือแกไขปญหาขยะอยาง
ถูกตองคัดแยกขยะและกําจัด
ขยะอยางถูกวิธีและการนํา
ขยะมาเปลี่ยนภาระใหเปนทุน
ทางสังคมและเศรษฐกิจรวม 
กับหนวยงานที่เก่ียวของ(ก.
ทรัพยากรฯ ก.วิทยาศาสตรฯ
ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย
ฯลฯ) 

 ประชาชนในตําบล
กุดรัง 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ทุกหมูบานมีการ
คัดแยกขยะและ
นําไปแปรรูปเปน
ปุย 

ปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง 
 
 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

๑๑ โครงการธนาคารขยะใน

โรงเรียน 

เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 
และความสะอาดในโรงเรยีน 

โรงเรียน ๕ แหง ๕๐0,000 
 

๕๐0,000 
 

๕๐0,000 ๕๐0,000  นักเรียนใน
โรงเรียน 

ไดรักษาสิ่งแวดลอม 
และความสะอาด
ของชุมชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

แบบ ผ. ๐๑ 



      
 
             1.2  แผนงานการเกษตร   

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
บาท 

2561 
บาท 

2561 
บาท 

2561 
บาท 

1 โครงการ รักน้ํา รักปา รักษา

แผนดิน 

เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนพ้ืนที่แหลง
ธรรมชาต ิ

รักษาสิ่งแวดลอม กองสงเสริม
การเกษตร 

2 โครงการปลูกหญาแฝกอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ  

เพ่ือปองกันการพังทลายของ
หนาดิน และอนรุักษ
สิ่งแวดลอม 

ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ก้ันพนังดินกักเก็บ
น้ําไดดี และสนอง
พระราชดําร ิ

ไดปองกันการ
พังทลายของหนาดิน 
/อนุรักษสิ่งแวดลอม 

กองสงเสรมิ
การเกษตร 

3 โครงการปลูกตนไมเพ่ือลดภาวะ

โลกรอน  

เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม ปลูกตนไม ๘๐๐ ตน 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของตนไมที่
ปลูกเจริญเติบโต 

รักษาทรัยพากร
ธรรมชาต ิ

กองสงเสริม
การเกษตร 

4 โครงการหนาบานสวย หลังบาน

สวนกินได ปลูกไมดอกไม

ประดับ ปลูกผักสวนครัว 

เพ่ือความสวยงามของหมูบาน
และลดคาใชจายในครัวเรือน 

ปลูกผัก สวนครัว รั้ว
กินได และไมดอกไม
ประดับ ๑๖ หมูบาน 

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนครัวเรือนที่
ปลูกไมดอกและ
ผักสวนครัว 

หมูบานมีชื่อเสยีง,ลด
คาใชจายในครัวเรือน กองสงเสริม

การเกษตร 

5 โครงการรณรงคและแกไขปญหา

การสงกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยง

สุกร การเลี้ยงสัตว 

เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ผูประกอบการเลี้ยง
สุกร ในตําบลกุดรัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนประชาชน
ที่ไดรับสุขภาพจติ
และกายที่ด ี

ปญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

7 ออกเอกสารสิทธิทํากินใหกับ

ประชาชน 

เพ่ือแกไขปญหาบุกรุกที่ทํากิน
ในท่ีสาธารณะฯ และอนุรักษ
ทรัพยากร 

ประชาชนผูเดอืด 
รอนที่ทํากิน,ที่อยู
อาศัย ในตําบลกุดรัง 

๕๐0,000 ๕๐0,000 ๕๐0,000 ๕๐0,000 มีความเปนอยูที่
มั่นคง  

ไดคุมครองที่ดิน
สาธารณะไมใหมีการ
บุกรุก และอนุรักษฯ 

กองสงเสริม
การเกษตร 

8 โครงการจดัทํารั้วแนวเขตวัดปา/

สํานักสงฆ/ที่สาธารณประโยชน 

เพ่ือปองกันการบุกรุกที่
สาธารณะ และเพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในพ้ืนที ่

ก้ันแนวเขตรั้ว วัดปา 
๒ แหง,ที่สาธารณะ
ประ โยชน ๒ แหง 

1,๐00,000 1,๐00,000 1,๐00,000 1,๐00,000 จํานวนระยะของ
รั้วแนวเขต 

ไดปองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะและ เพ่ือ
อนุรักษทรัพยากรปา
ไมในพ้ืนที ่

กองสงเสริม

การเกษตร 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและท่ีผานมา 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
บาท 

2561 
บาท 

2561 
บาท 

2561 
บาท 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ปลูก

ไมดอกไมประดับกูกดุรัง   

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหมี
ความสวยงาม เปนสถานที่
ทองเที่ยวในระดับตําบล 

ปลูกไมดอก ไม
ประดับ ที่ปรางคกู 
กุดรัง 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 เปนสถานที่
ทองเที่ยว,พักผอน
หยอนใจ ในตําบล 

ปรางคกูกุดรังมี
ทิวทัศนทีส่วยงาม 
เปนสถานที่ทอง 
เท่ียวในระดับตําบล 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการพัฒนาลานอเนก 

ประสงค/ลานจัดกิจกรรม

ปรางคกูกุดรัง 

เพ่ือใชเปนสถานที่จัดกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

ลานกิจกรรม
อเนกประสงค  

๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 จํานวนกิจกรรมที่
ใชลานอเนก 
ประสงค 
 

ใชเปนสถานที่จัด
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลกุดรัง 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564   
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1. ยุทธศาสตรของ อบต.  ประเด็นยุทศาสตรท่ี 6  ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

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

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการสงเสริมประเพณีแห

พระสองตําบล 

เพ่ือสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน 

ต.กุดรัง/ 
ต.หวยเตย 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนรับทราบ
เปนวันสําคญั
ประจําป 

ไดสงเสรมิประเพณ ี
อันดีงามของชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการสงเสริมประเพณีสรงกู

กุดรัง 

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 เปนแหลงทองเท่ียว
ในตําบล ของทุกป 

ไดสงเสรมิและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

กอง

การศึกษาฯ 

3 โครงการสงเสริมกิจกรรม

เขาพรรษา – ออกพรรษา  

เพ่ือสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน 

ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนใหความ 
สําคัญในการปฏิบัติ
ธรรมเปนจํานวน
มาก 

ไดสงเสรมิประเพณ ี
อันดีงามของชุมชน 

กอง

การศึกษาฯ 

4 โครงการสงเสริมกิจกรรมเขาวัด

ปฎิบัติธรรมในวันสําคัญทาง

ศาสนาหรือวันพระ 

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

๙0,000 ๙0,000 ๙0,000 ๙0,000 ประชาชน,เด็กและ
เยาวชน เขาวัด
ปฏิบัติธรรมเปน
จํานวนมาก 

ไดสงเสรมิและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

กอง

การศึกษาฯ 

5 โครงการสงเสริม อนุรักษและสืบ

สานประเพณีทองถิ่น ฮีด 12 

ครอง 14 

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ๑๒ เดือน 

ไดสงเสรมิและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

กอง

การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ตอ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 
(KPI) จะไดรับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
6 โครงการสงเสริมและอนุรักษภมูิ

ปญญาในทองถิ่น ปราชญ

ชาวบาน 

เพ่ือสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

๑๖0,000 ๑๖0,000 ๑๖0,000 ๑๖0,000 มีผูสืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ไดสงเสรมิและอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

กอง

การศึกษาฯ 

7 
 
 

โครงการสงเสริมและสนบัสนุน

ประเพณีสงกรานต 

 

เพ่ือสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน 
 

ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 เปนแหลงทองเที่ยว
ปะจําป ของตําบล
กุดรัง 

ไดสงเสรมิประเพณ ี
อันดีงามของชุมชน 
 
 

กอง

การศึกษาฯ 

8 โครงการสงเสริมประเพณีลอย

กระทง 

เพ่ือสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน 

ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชาชน 
เด็กและเยาวชน มี
ความรูเกี่ยวกับประ 
เพณีลอยกระทง 

ไดสงเสรมิประเพณ ี
อันดีงามของชุมชน 

กอง

การศึกษาฯ 

9 โครงการสงเสริมประเพณีบุญบั้ง

ไฟ 

เพ่ือสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน 

ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

160,000 160,000 160,000 160,000 เปนแหลงทองเท่ียว
ประจําป ของตําบล
กุดรัง 

ไดสงเสรมิประเพณ ี
อันดีงามของชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการสงเสริมกลุมสตรีศรีกุด

รัง (รําสรอยดอกหมาก) 

เพ่ือสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน 

ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

40,000 40,000 40,000 40,000 สรางชื่อเสียงใหกับ
ตําบล  

ไดสงเสรมิประเพณ ี
อันดีงามของชุมชน 

กอง

การศึกษาฯ 

11 โครงการสงเสริมกิจกรรมดาน

ศาสนาและวัฒนธรรม แกเด็ก

เยาวชน 

เพ่ือสงเสริมประเพณีอันดี
งามของชุมชน 

ประชาชนในตําบล 
กุดรัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน
เรียนรูดานศาสนา
เพ่ิมขึ้น 

ไดสงเสรมิประเพณีอันดี
งามของชุมชน 

กอง

การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 
 
 


