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แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2 การพัมนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรา้งโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการเข้าค่าย
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกและ
พักผ่อนแลกเปลีย่นความคิดเห็น
และแสดงกิจกรรมต่างๆ เป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้สูงอาย ุต าบล
หนองหลวง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ผู้สูงอายุได้แสดงออกและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแสดงกิจกรรมต่างๆ 
เป็นการอนุรักษว์ัฒนธรรม 

ส านักงานปลัด   

กองการศึกษา 

ส่วนสวัสดิการฯ 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน  
  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน ( 20 หมู่บ้าน) 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 20 200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน             
( 20 หมู่บ้าน) 

ส านักงานปลัด 

 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มสตรี 
ต าบลหนองหลวง   

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม
สตรี ต าบลหนองหลวง   

กลุ่มสตรีต าบลหนองหลวง 200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี 
ต าบลหนองหลวง   

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2 การพัมนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรา้งโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

4 โครงการครอบครัว
คุณธรรมน า
สังคมไทยเข็มแข็ง 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้
สมาชิกในครอบครัว และเสริมสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัว 

ต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้สมาชิกใน
ครอบครัว และเสริมสร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการอุดหนุน
กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน  

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

กองทุนมีการสร้างกิจกรรม และได้รับ
การพัฒนา 

ส านักงานปลัด   

6 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพแรงงานใน
พื้นที่  
  

เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของ
แรงงานในพื้นที่ 

ต าบลหนองหลวงทั้ง 20 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

เพิ่มทักษะและศักยภาพของแรงงานใน
พื้นที่ 

ส านักงานปลัด 

 

7 โครงการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 
HIV พร้อมกิจกรรม
อบรม   

เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV และ
อบรมให้ความรู้ เพื่อใช้ชวีิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข   

ผู้ติดเช้ือในพื้นที่ต าบลหนองหลวง 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ผู้ติดเช้ือ HIV ได้รับการอบรม เพื่อใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

ส านักงานปลัด 

 

  



103 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2 การพัมนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรา้งโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

8 โครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลหนอง
หลวง 

เพื่อสร้างความอบอุ่นและเข็มแข็ง
ให้ครอบครัว 

ต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

สร้างความอบอุ่นและ  เข็มแข็งให้
ครอบครัว 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนจากภยัพิบัต ิ

สงเคราะห์ประชาชนในเขตต าบล 
หนองหลวง ที่ได้รับความเดือดร้อน
ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

ส านักงานปลัด 

1
0 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ  กลุ่มเลี้ยงโค
เนื้อ/โคขุน  หมู่ที ่
1 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงโคเนื้อ/โคขุน  หมู่ที่ 1 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงโคเนื้อ/โคขุน  หมู่ที่ 1 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 

1
1 

ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงโคเนื้อ หมู่ที่ 8 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงโคเนื้อ/โคขุน  หมู่ที่ 8 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงโคเนื้อ/โคขุน  หมู่ที่ 8 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 

1
2 

ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงไก่/เป็ดพันธ์ 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงไก่/เป็ดพันธ์ พื้นเมือง  หมู่ที่ 8 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงไก่/เป็ดพันธ์ พื้นเมือง  หมู่ที่ 8 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 
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พื้นเมือง  หมู่ที่ 8 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2 การพัมนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรา้งโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
3 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ  กลุ่มทอผา้  
หมู่ที่ 7 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
ทอผ้า  หมู่ที่ 7 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ   
กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่ 7 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 

1
4 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ  กลุ่มเลี้ยง
แพะ/ไก่พันธ์ 
พื้นเมือง  หมู่ที่ 13 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงแพะ/ไก่พันธพ์ื้นเมือง   
หมู่ที่ 13 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงแพะ/ไก่พันธพ์ื้นเมือง   
หมู่ที่ 13 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 

1
5 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ  กลุ่มช่างไม้/
เพาะเห็ด  หมู่ที่ 
14 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
ช่างไม้/เพาะเห็ด  หมู่ที ่14 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
ช่างไม้/เพาะเห็ด  หมู่ที ่14 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 

1
6 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ  กลุ่มปุย๋
ชีวภาพ/ทอเสื่อ/
เล้ียงไก่ 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
ปุ๋ยชีวภาพ/ทอเสื่อ/เลี้ยงไก่         
หมู่ที่ 15 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
ปุ๋ยชีวภาพ/ทอเสื่อ/เลี้ยงไก่               
หมู่ที่ 15 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 
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  หมู่ที่ 15 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2 การพัมนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรา้งโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
7 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ  กลุ่มเลี้ยง
แพะ หมู่ที่ 16 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงแพะ หมู่ที ่16 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ              
กลุ่มเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 16 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 

1
8 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ  กลุ่มเลี้ยงโค
เนื้อ/โคขุนเป็ด/ไก่  
หมู่ที่ 19 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงโคเนื้อ/โคขุนเป็ด/ไก่  หมู่ที่ 
19 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เล้ียงโคเนื้อ/โคขุนเป็ด/ไก่  หมู่ที่ 
19 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ 

1
9 

โครงการอบรมกลุ่ม
อาชีพในต าบล
หนองหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้   

 จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับ
กลุ่มอาชีพในต าบลหนองหลวง ทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

120,00
0 

120,00
0 

120,00
0 

120,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในต าบลมีอาชีพและรายได้
อย่าง พอเพียง   

กองสวัสดิการ 

2
0 

โครงการอุดหนุน
กลุ่มอาชีพ 
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้   

จัดโครงการอบรมให้ความรู้และ
เงินทุน/วัสดุอุปกรณ์ให้เกษตรกร 
และกลุ่มอาชพีต าบลหนองหลวง 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในต าบลมีอาชีพและรายได้
อย่าง พอเพียง   

กองสวัสดิการ 
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20  
  

ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2 การพัมนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรา้งโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

2
1 

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
ในต าบล      หนอง
หลวง 

เพื่อให้เกษตรกรในต าบลมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัวิทยาการ
สมัยใหม่ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
ต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

เกษตรกรในต าบลมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัวิทยาการสมัยใหม ่

ส านักงานปลัด 

 

2
2 

โครงการอบรมการ
ประกอบอาชีพ
เสริมแก่ครัวเรือน
เป้าหมาย ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อยกระดับอาชีพและรายได้ 
ให้กับประชาชนในต าบล   

 

จัดโครงการอบรมอาชีพ ให้
ประชาชนในต าบลหนองหลวง ทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ยกระดับอาชีพและรายได้ ใหก้ับ
ประชาชนในต าบล   

ส านักงานปลัด 

2
3 

สนับสนุน
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตร ประจ า

เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร 
ประจ าต าบล 

ศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การ เกษตร ประจ าต าบล 

60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

เกษตรกรในต าบลมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับวิทยากาสมัยใหม ่

ส านักงานปลัด 
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ต าบล 

2
4 

โครงการสนับสนุน
กลุ่มนวดแผนไทย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้   

สนับสนุนกลุ่มนวดแผนไทย ใน
ต าบล หนองหลวง  

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในต าบลมีอาชีพและรายได้   ส านักงานปลัด   

แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2 การพัมนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรา้งโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
     2.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬา ระดับต าบล 
ต าบลหนองหลวง  

 เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้ออก
ก าลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้าง
ความสามัคคี และแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน 
ต าบล 

เด็กและเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ในต าบลหนองหลวง  

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

 เด็ก เยาวชนออกก าลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย สร้างความสามัคคี  

กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
  

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาในการออก
ก าลังกาย  

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้ประชาชน 
ในต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบรกิาร 

เด็ก เยาวชนรูจ้ักรักษาความสะอาด 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

ส านักงานปลัด 

 

3 โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ ต าบล
หนองหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน
ได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมความกตัญญูกตเวที 

จัดโครงการวันผู้สูงอายุต าบลหนอง
หลวง  

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

ประชาชน เยาวชนได้เห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุและแสดงออกถึงความกตัญญู

กองการศึกษา  
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กตเวที 

4 โครงการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชน
ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม   

เพื่อปลูกจิตส านกึด้านศาสนา 
วัฒนธรรมอันดีงาม แก่เด็ก เยาวชน 
ในต าบลหนองหลวง 

จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ับเด็ก 
เยาวชน ในพื้นที่ต าบลหนองหลวง   

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

เด็กและเยาวชนมจีิตส านึกด้านศาสนา 
วัฒนธรรมอันดีงาม 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2 การพัมนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรา้งโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
    2.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการจัด
กิจกรรมปราชญ์
ชาวบ้าน ต าบล
หนองหลวง 

เพื่อส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุและวิธีการน าเอาความรู้มา
ถ่ายทอดใหก้ับชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
ปราชญ์ชาวบ้านด้านตา่งๆในพื้นที่
ต าบล      หนองหลวง 

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

ประชาชน ได้ร่วมกจิกรรม และได้รับ
ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 

กองการศึกษา  

6 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
4 ศูนย ์
  

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวยัศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย ์
 

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

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

 

7 โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 
เยาวชน  

 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมทั้งด้านอารมณ์และ
สติปัญญา ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เด็กและเยาวชนในต าบลหนอง
หลวง  

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

 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมทั้งด้าน
อารมณ์และสติปัญญา ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ส านักงานปลัด  

8 โครงการเด็ก-
เยาวชน อาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
รู้จักรักษาความสะอาด อนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม  

เด็ก เยาวชนในต าบลหนองหลวง 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เด็ก เยาวชนรูจ้ักรักษาความสะอาด 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2 การพัมนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรา้งโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
     2.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

9 โครงการฝึกอบรม
อาชีพแก่เด็ก 
เยาวชน ในต าบล
หนองหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างอาชพี 
และมีรายได ้ 
 

จัดโครงการฝึกอบรมอาชพี เด็ก 
เยาวชนในต าบลหนองหลวง 

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

เด็ก เยาวชนใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน ์
สร้างอาชีพ และมีรายได ้ 
 

ส านักงานปลัด 

 

1
0 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม 
สภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
มีความกล้าคิดกลา้ท า สามารถ
แสดงความคิดเห็น  
 

 จัดโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา  
ต าบลหนองหลวง 

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

ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความกล้าคิด
กล้าท า สามารถแสดงความคิดเห็น  
 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2 การพัมนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรา้งโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
     2.3  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 สมทบกองทุน
สวัสดิการสังคม
ต าบลหนองหลวง 

เพื่อสมทบงบประมาณแกก่องทุน กองทุนสวัสดิการสังคมต าบลหนอง
หลวง 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

กองทุนสวัสดิการสังคม
ต าบลหนองหลวงมี
งบประมาณด าเนินการ
เพียงพอ 

กองทุนสวัสดิการสังคมต าบลหนอง
หลวง  สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการสังคม 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างหลักประกันดา้นรายได้แก่
ผู้สูงอายุต าบลหนองหลวง 

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
ต าบลหนองหลวง  ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

16,000,0
00 

16,000,0
00 

16,000,0
00 

16,000,0
00 

ผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอรับเบี้ย
ได้เบี้ยยังชีพทุกคน  และ
ได้รับภายในวันที่ระเบยีบ
กฎหมายก าหนด 

สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

กองสวัสดิการสังคม 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ 

ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
ต าบลหนองหลวง  ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

5,000,00
0 

5,000,00
0 

5,000,00
0 

5,000,00
0 

ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพที่
ยื่นค าขอรับเบี้ยได้เบี้ยยัง
ชีพทุกคน  และได้รับ
ภายในวันที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ 

กองสวัสดิการสังคม 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่2 การพัมนาคน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสรา้งโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
      2.2  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
ต าบลหนองหลวง  ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ผูป้่วยเอดส์ที่ยื่นค าขอรับ
เบี้ยได้เบี้ยยังชีพทุกคน  
และได้รับภายในวันที่
ระเบียบกฎหมายก าหนด 

เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้ป่วยเอดส ์

กองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 


