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แบบ ผ.01 

                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน  การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเทีย่ว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
     6.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการพัฒนาผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองหลวง 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
ด้านการศึกษา   

 ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
อบต.หนองหลวง 

70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา   

กองการศึกษา   

2 
 

โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย ์ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียน
การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอนที่จ าเป็น ใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 ศูนย ์ 
 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ศูนย์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่
ทันสมัย   

กองการศึกษา 

 

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
การศึกษาศูนยพ์ัฒนา
เด็ก 4 ศูนย์ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียน
การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาที่จ าเป็น ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ศูนย์มีวัสดุการศึกษาครบถ้วน เพียงพอ   กองการศึกษา 

 

4 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม(นม) ให้แก่
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง    

 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่
โรงเรียน 6 แห่ง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 ศูนย์ 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง    
 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.01 

                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน  การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเทีย่ว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
     6.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการจัดงานวันเด็ก 
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กในต าบลหนองหลวง
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

เด็กในพื้นที่ต าบลหนองหลวง 100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เด็กในต าบลหนองหลวงได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่งชาต ิ

กองการศึกษา 

6 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองหลวง 4 
ศูนย์ 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หลวง 4 ศูนย์ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หลวง ทั้ง 4 ศูนย์ 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 
ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ดี
และเหมาะสม   

กองช่าง   

7 โครงการส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัย  

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
แรกเกิด 

เด็กปฐมวัยในพื้นที่ต าบลหนอง
หลวง  

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแรกเกิด กองการศึกษา 

8 โครงการศึกษาดูงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์และโรงเรียนทั้ง 6 
แห่ง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียน
การสอนให้มีมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หลวง ทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียน 6 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 

9 โครงการจัดท าป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย ์

เพื่อจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 ศูนย์ 

จัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

มีป้ายศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน  การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเทีย่ว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
     6.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
0 

โครงการกีฬาปฐมวัย
สายใยผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 
และสถานศึกษา ใน
พื้นที่ 6 แห่ง  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
ร่วมท ากิจกรรมด้านกีฬา 
ร่วมกับผู้ปกครองและเครือข่าย
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หลวง ทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียน 6 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เด็กร่วมท ากิจกรรมด้านกีฬา รว่มกับ
ผู้ปกครองและเครือข่ายปฐมวยั 

กองการศึกษา 

1
1 

โครงการบัณฑิตน้อยสู่
ฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4 ศูนย์ และสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่ 6 แห่ง 

เพื่อให้เด็กระดับชั้นอนุบาล 2 
และระดับก่อนปฐมวัย 2 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับ
วุฒิบัตร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หลวง ทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียน 6 แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

สร้างความภาคภูมิใจให้กับนกัเรียน และ
ผู้ปกครอง  

กองการศึกษา   

1
2 

โครงการประชุม
ผู้ปกครองและกรรมการ
พัฒนาศูนย์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 ศูนย์  
  

เพื่อเป็นการประชุมผู้ปกครอง 
เพื่อแสดงความคิดเห็น และ
เสนอแนะ 

ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 ศูนย์  
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น และเสนอแนะ 

กองการศึกษา 

 

1
3 

โครงการจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้
รับประทานอาหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย ์

เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีโต๊ะเกา้อี้
ใช้รับประทานอาหาร เพยีงพอ 

จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

ศูนย์เด็กเล็กมีโต๊ะเก้าอี้ใช้รับประทาน
อาหาร เพียงพอ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.01 

                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน  การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเทีย่ว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
     6.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
4 

โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสร้างสายใยกับ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 ศูนย์และ
สถานศึกษา 6 แห่ง 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหวา่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ
ผู้ปกครอง และชุมชน เช่น
กิจกรรมอนุบาลหรรษา ,
ปฐมนิเทศ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หลวง ทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียน 6 แห่ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับผู้ปกครอง และชุมชน  

กองการศึกษา 

1
5 

โครงการสนับสนุน
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่าน
เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้าน
ทักษะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หลวง ทั้ง 4  

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

เด็กได้เรียนรูด้้วยตนเอง ผ่านเทคโนโลยีสื่อ
มัลติมีเดียและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ด้านทักษะ 

กองการศึกษา 

1
6 

โครงการปรับภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การศึกษาศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 4 ศูนย์  

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
เหมาะส าหรับการเรียนการ
สอน ศูนย์มีความสะอาด 
สวยงาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หลวง ทั้ง 4 

40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

ศูนย์ฯมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะส าหรับ
การเรียนการสอน มีความสะอาด 
สวยงาม 

กองการศึกษา   

1
7 

โครงการรับประทาน
อาหารปลอดภัยเด็ก
ปฐมวัยสุขภาพดีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย ์  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หลวง ทั้ง 4 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ถกูต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.01 

                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน  การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเทีย่ว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
     6.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
8 

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของ
นักเรียนระดับต าบล 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก
นักเรียนในพื้นที่  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หลวง ทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียน 6 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กนักเรียนในพื้นที่ กองการศึกษา 

 

1
9 

โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
ห้องน้ าใช้ที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  

ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองหลวง ทั้ง 4  

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

เด็กก่อนวยัเรียนมีห้องน้ าใช้ที่สะอาด ถกู
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

2
0 

โครงการก่อสร้างต่อเติม
อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 ศูนย์   

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู ่และ
สถานที่เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยเรียน 

ก่อสร้างต่อเติมอาคาร ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนองหลวง ทั้ง 4  

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

เด็กก่อนวัยเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่น่าอยู่ 

และสถานทีเ่ตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
เรียน 

กองช่าง 

2
1 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ที่พักรอรับเด็กส าหรับ
ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 ศูนย์  

เพื่อจัดท าที่พกัส าหรับ
ผู้ปกครองรอรับเด็ก 

ก่อสร้างอาคารที่พกัรอรับเด็ก
ส าหรับผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 ศูนย์ 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

มีที่พักส าหรับผู้ปกครองรอรับเด็ก กองช่าง  
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แบบ ผ.01 

                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน  การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเทีย่ว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
     6.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

2
2 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนเครื่องดนตรี
และอุปกรณ์การดนตรี
ไทยแก่สถานศึกษาใน
พื้นที่  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เล่นเครื่อง
ดนตรีและอุปกรณ์การดนตรี
ไทย และอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย  

สนับสนุนเครื่องดนตรีและอุปกรณ์
การดนตรีไทยแก่สถานศึกษาใน
พื้นที่ทั้ง 6 แห่ง  
 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

สถานศกึษาในพื้นที่ทั้ง 6 
แห่ง 

เด็กได้เล่นเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การ
ดนตรีไทย และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
ไทย 

กองการศึกษา 

 

2
3 

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ ใน
พื้น 6 แห่ง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 4 
ศูนย์ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หลวง ทั้ง 4 ศูนย์ โรงเรียน 6 แห่ง 

6,000,00
0 

6,000,00
0 

6,000,00
0 

6,000,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เด็กนักเรียนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

 

2
4 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเข้า
ค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนกัเรียน 
6 แห่ง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนกัเรียน 6 
แห่ง 

 สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเข้า
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับ
นักเรียน 6 แห่ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 6 
แห่ง 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.01 

                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน  การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเทีย่ว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
     6.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

2
5 

โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 ศูนย์   

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู ่และ
สถานที่เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยเรียน 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์   

2,000,00
0 
 

2,000,00
0 

2,000,00
0 

2,000,00
0 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

เด็กก่อนวัยเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่น่าอยู่  กองช่าง 

2
6 

โครงการก่อสร้างโรง
อาหารมาตรฐาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์  

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู ่ถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างโรงอาหารมาตรฐาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย ์

1,000,00
0 

1,000,00
0 

1,000,00
0 

1,000,00
0 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

เด็กก่อนวยัเรียนมีสภาพแวดล้อมที่น่า
อยู่ ถกูสุขลักษณะ 

กองช่าง  
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แบบ ผ.01 

                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                         แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน  การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเทีย่ว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
     6.2 แผนงานการงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการประเพณีแข่ง
เรือยาวประจ าป ี            
ต าบลหนองหลวง 
  

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์และสืบ
สารประเพณีท้องถิ่นต่อไป  
 

จัดโครงการประเพณีแข่งเรือยาว
ประจ าป ีต าบลหนองหลวง 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เป็นการอนุรักษ ์และสืบสารประเพณี
ท้องถิ่นต่อไป  
 

กองการศึกษา 

 

2 โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ต าบลหนองหลวง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์และสืบ
สารประเพณีท้องถิ่นต่อไป  
 

จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ ต าบลหนองหลวง 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เป็นการอนุรักษ ์และสืบสารประเพณี
ท้องถิ่นต่อไป  
 

กองการศึกษา 

 

3 โครงการประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์และสืบ
สารประเพณีท้องถิ่นต่อไป  
 

 จัดโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา  
ต าบลหนองหลวง 

70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เป็นการอนุรักษ ์และสืบสารประเพณี
ท้องถิ่นต่อไป  
 

กองการศึกษา 

4 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมต าบลหนอง
หลวง 

เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับประชาชน
ต าบลหนองหลวง 
 

จัดโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมต าบลหนองหลวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
ประชาชนต าบล      หนองหลวง 
 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.01 

                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                                                                         แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน  การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเทีย่ว 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
     6.2 แผนงานการงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการอุดหนุนอ าเภอ  
เฝ้าไร่โครงการปฏิบัติ
ธรรมอ าเภอเฝ้าไร ่

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมอ าเภอฝ้ไร่  
 

 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจ
กรมโครงการปฏิบัติธรรมอ าเภอเฝ้า
ไร่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
ปฏิบัติธรรม  
 

กองการศึกษา 

 


