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แบบ ผ.01 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 (เส้น
หน้าวัด-รพ.สต.
วังไฮ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนาดกวา้ง  4  
ม. ยาว 53  ม. (ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

2 
 

 

 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670 ลบ.
ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670 ลบ.
ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 53  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

5 
 

 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 159  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4   
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 

  



 

53 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

7 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนาดกวา้ง  4  
ม. ยาว 53  ม.(ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

8 
 

 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 106  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
(จากสามค าปะกั้ง-
สามแยกบ้านนาย
สมคิด) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670 ลบ.
ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 

  



 

54 
 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
0 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่6  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670 ลบ.
ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

1
1 
 

 

 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670 ลบ.
ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

1
2 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 53  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.01 
 



 

55 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
3 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 159  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

1
4 
 

 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 
(โนนห้วยทราย-
หนอสวรรค์)  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,010  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

1
5 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่8 
(โนนห้วยทราย-
บ้านผือ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,010  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
6 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่9  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

1
7 
 

 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 9 
  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 53  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

1
8 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
10  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 53  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 

  



 

57 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
9 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 53  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

2
0 
 

 

 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 11 
  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

2
1 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 12  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 

  



 

58 
 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

2
2 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 53  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

2
3 
 

 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนน 
ลาดยาง หมู่ที ่12 
(ศรีวิไล -นาฮ า) 
  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที ่12 (ศรีวิไล -นาฮ า) 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

2
4 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
13  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 159  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.01 
 



 

59 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

2
5 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
14 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 159  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

2
6 
 

 

 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ในหมู่บ้าน หมู่ที ่
14 
  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

2
7 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 14 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,340  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 

  



 

60 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

2
8 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

2
9 
 

 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
15 
  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 53  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

3
0 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. เส้นเก่า 
(น้าขัง) สองช่วง  
หมู่ที่ 16 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 53  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 

  



 

61 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

3
1 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (เส้น
หน้าศาลา
ประชาคม)หมู่ที่ 
16 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 106  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

3
2 
 

 

 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 16 
  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

3
3 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 
สู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 17 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 

  



 

62 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

3
4 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

3
5 
 

 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
18 
  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 53  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

3
6 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 18 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 

  



 

63 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

3
7 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตรหมู่ที่ 
19 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 670  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

3
8 
 

 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
19 
  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง  4  ม. ยาว 53  ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

3
9 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 20 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,340  
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยอัดแน่น (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงาน 

กองช่าง 

  



 

64 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

4
0 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 20 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนาดกวา้ง  4  
ม. ยาว 53  ม. 
 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

4
1 
 

 

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางใน
หมู่บ้านและเช่ือม
ระหว่างหมู่บา้น 
หมู่ที่ 20 
  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์  ประหยัดพลังงานและ
ลดรายจ่ายของครอบครัว 

ก่อสร้างถนนลาดยางในหมู่บ้าน
และเช่ือมระหวา่งหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและ
มีความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

กองช่าง   

 

 

 

4
2 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามี
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชน หมู่ที่ 1  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 80 
การสัญจรไปมามีความ
สะดวก ปลอดภยั 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง   

 

  



 

65 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

4
3 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่1 
  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่
การเกษตรของประชาชน 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ลดต้นทุนในการผลิตด้าน
การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

4
4 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า(แบบ
มีฝาปิด) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้
งานได้ปกติ 

กว้าง 0.30 ม. ยาว 159 ม. ลึก 
0.40 ม. (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 60 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง ใช้งานได้ปกต ิ กองช่าง 

 

4
5 

โครงการเจาะ
บาดาลในพื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่2  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการท า
เกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ที ่2 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 60 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการท าเกษตรอยา่งทั่วถึง 
และเพียงพอ 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

  



 

66 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

4
6 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามี
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชน หมู่ที่ 2  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 80 
การสัญจรไปมามีความ
สะดวก ปลอดภยั 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง   

 

4
7 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่2 
  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่
การเกษตรของประชาชน 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ลดต้นทุนในการผลิตด้าน
การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

4
8 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝายน้ าล้นล าห้วย
พุง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการท า
เกษตรอย่างทั่วถึง และเพียงพอ 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้นล าหว้ยพุง  
หมู่ที่ 2  (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 60 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการท าเกษตรอยา่งทั่วถึง 
และเพียงพอ 

กองช่าง 

 

4
9 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที ่3 มีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค อย่างทัว่ถึงและ
เพียงพอ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่ที่ 3 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 60 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในหมู่ที่ 3 มีน้ าใช้อุปโภค บรโิภค 
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

5
0 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าให้กบัประชาชนใน 
หมู่ที่ 3  (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

กองช่าง   

 

5
1 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่3 
  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่
การเกษตรของประชาชน 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ลดต้นทุนในการผลิตด้าน
การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

5
2 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้
งานได้ปกติ 

กว้าง 0.30 ม. ยาว 53 ม. ลึก 
0.40 ม. 

 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 

 

5
3 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า(แบบ
มีฝาปิด) หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้
งานได้ปกติ 

กว้าง 0.30 ม. ยาว 159 ม. ลึก 
0.40 ม. (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 
 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

5
4 

โครงการขุดลอก
หนอง 
หวายแล้ง หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองหวายแล้ง หมู่ที่ 4  
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

5
5 

โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น ล าหว้ย
พุง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค และท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง เพยีงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าหว้ยพุง  
หมู่ที่ 4 (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภค และ
ท าการเกษตรอย่างทั่วถึง เพยีงพอ 

กองช่าง   

 

5
6 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่4 
  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่
การเกษตรของประชาชน 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ลดต้นทุนในการผลิตด้าน
การเกษตร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

5
7 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามี
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชน หมู่ที่ 4 

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 80 
การสัญจรไปมาสะดวก 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

5
8 

โครงการก่อสร้าง
ปากกระโถน รอบ
หนองสะพัง หมู่ที่ 
4  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตร 

ก่อสร้างปากกระโถน รอบหนอง
สะพัง 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 
 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับท าการเกษตร กองช่าง 

5
9 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที ่
4 (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

6
0 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ของ
ประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช ้
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง   

 

6
1 

โครงการก่อสร้าง
ฝาปิดรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 5 
  

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้
งานได้ปกติ 

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ที่ 
5 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 

 



 

70 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

6
2 

โครงการขุดลอก
ห้วยเปตอนลา่ง หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท าการเกษตร 

ขุดลอกห้วยเปตอนล่าง หมู่ที่ 5          
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

 

6
3 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
(แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ 
6  

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้
งานได้ปกติ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่6 
กว้าง 0.30 ม. ยาว 159 ม. ลึก 
0.40 ม. 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 
 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 

6
4 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมามี
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชนหมู่ที่ 6 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 80 
การสัญจรไปมาสะดวก 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

6
5 

โครงการขุดลอก 
ห้วยสามห้าง หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท าการเกษตร 

ขุดลอกห้วยสามห้าง หมู่ที ่6             
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง   
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

6
6 

โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นหว้ยสาม
ห้าง (500 ม.)    
หมู่ที่ 6 
  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้นห้วยสามหา้ง  
(500 ม.)    หมู่ที ่6 
 (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 
 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

 

6
7 

โครงการขุดลอก
ห้วยเปตอนลา่ง หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท าการเกษตร 

ขุดลอกห้วยเปตอนล่าง หมู่ที่ 6         
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

 

6
8 

โครงการขุดลอก
ห้วย 
หนองบัวตอนบน 
หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท าการเกษตร 

ขุดลอกห้วยหนองบัวตอนบน   
หมู่ที่ 6 (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 
 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

6
9 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่6 
(หนองบัวเงิน/โพน
ทอง) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่
การเกษตรของประชาชน 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 



 

72 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

7
0 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่6 
(สามแยกปักหม-ู
หนองบัวเงิน ไป
หนองฮี) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่
การเกษตรของประชาชน 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง   

 

7
1 

โครงการขยายเขต
ประปาในหมู่บา้น    
หมู่ที่ 7 
  

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที7่ มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งทั่วถึง 
และเพียงพอ 

ขยายเขตประปาในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7      
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 
 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 

7
2 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ของ
ประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช ้

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

7
3 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่7  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่
การเกษตรของประชาชนหมู่ที่ 7 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 
 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 



 

73 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

7
4 

โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 
 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชนหมู่ที่ 7 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

7
5 

โครงการขุดลอก
ห้วยพุง  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท าการเกษตร 

ขุดลอกห้วยพุง หมู่ที่ 7                   
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง   

 

7
6 

โครงการขุดลอก
ห้วยลิงโค  หมู่ที่ 7 
  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท าการเกษตร 

ขุดลอกห้วยลิงโค หมู่ที ่7                 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 
 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

 

7
7 

โครงการขุดลอก
สระน้ าหมู่บ้าน หมู่
ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ าหมูบ่้าน หมู่ที่ 7          
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

7
8 

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมข้ามหว้ย
พุง หมู่ที่ 7  

เพื่อป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขา้มหว้ยพุง 
หมู่ที่ 7 (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ป้องกันการเกิดน้ าทว่มขังในช่วงฤดูฝน กองช่าง 

7
9 

โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน้ า หมู่
ที่ 7  

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และใช้งานได้ปกติ 

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ที่ 7   
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 

8
0 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น หมู่ที ่8 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง   

 

8
1 

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8  
  

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา
มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชนหมู่ที่ 8 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 80 
การสัญจรไปมาสะดวก 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

8
2 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า (แบบมีฝา
ปิด) หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และใช้งานได้ปกติ 

 ก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบมีฝาปิด)    
หมู่ที่ 9  (ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

8
3 

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9  
 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา
มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชนหมู่ที่ 9 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

8
4 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่9 
(จากหมู ่9- หมู่ 17) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นทีก่ารเกษตร
ของประชาชนหมู่ที่ 9 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

8
5 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นทีก่ารเกษตร
ของประชาชนหมู่ที่ 10 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง   

 

8
6 

โครงการขุดลอกห้วย
น้ าบุ้น  หมู่ที่ 10  
  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยน้ าบุ้น หมู่ที ่10              
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 
 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

8
7 

โครงการขุดลอกห้วย 
หนองเต่า  หมู่ที ่10  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

 ขุดลอกหว้ยหนองเต่า หมู่ที ่10              
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 
 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

 

8
8 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 10  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร           
หมู่ที่ 10 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

8
9 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และใช้งานได้ปกติ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่10 กวา้ง 
0.30 ม. ยาว 53 ม. ลึก 0.40 ม. 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 

9
0 

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10  
 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา
มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชนหมู่ที่ 10 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 80 
การสัญจรไปมาสะดวก 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง   
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

9
1 

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11  
  

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา
มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชนหมู่ที่ 11 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 80 
การสัญจรไปมาสะดวก 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

9
2 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบ
ประปา  หมู่ที่ 11  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา  หมู่
ที่ 11  
 (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 

9
3 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 11  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  หมู่
ที่ 11 (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

9
4 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่11 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นทีก่ารเกษตร
ของประชาชนหมู่ที่ 11 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

 



 

78 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

9
5 

โครงการขุดลอกห้วย
คึกฤทธิ์  หมู่ที่ 11  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยคึกฤทธิ์  หมู่ที่ 11  
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง   

 

9
6 

โครงการขุดลอกห้วย
นางแอ่น หมู่ที ่11  
  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยนางแอ่น หมู่ที ่11  
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

9
7 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 12  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นทีก่ารเกษตร
ของประชาชนหมู่ที่ 12 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

9
8 

โครงการขุดลอกห้วย
กระเบื้องตอนล่าง  
หมู่ที่ 12  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยกระเบือ้งตอนล่าง             
หมู่ที่ 12 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

 

 



 

79 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

9
9 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และใช้งานได้ปกติ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่12 กวา้ง 
0.30 ม. ยาว 53 ม. ลึก 0.40 ม. 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 

10
0 

โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บา้น  หมู่ที่ 
12  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  หมู่ที ่12  
 (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง   

 

10
1 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 12  
  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ของ
ประชาชนหมู่ที่ 12 ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

10
2 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า(แบบมีฝา
ปิด)  หมู่ที ่13  
 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และใช้งานได้ปกติ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่13 กวา้ง 
0.30 ม. ยาว 53 ม. ลึก 0.40 ม. 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 

 

10
3 

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13  

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา
มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชนหมู่ที่ 13 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 



 

80 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

10
4 

โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน้ า    
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และใช้งานได้ปกติ 

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ที่ 
13. 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 

10
5 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 14  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ของ
ประชาชนหมู่ที่ 14 ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง   

 

10
6 

โครงการติดต้ังไฟฟ้า 
ส่องสว่างในหมู่บ้าน 
หมู่ที่14  
  

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา
มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชนหมู่ที่ 14 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

10
7 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า(แบบไม่มี
ฝาปิด)  หมู่ที ่15  
 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และใช้งานได้ปกติ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที ่15 กวา้ง 
0.30 ม. ยาว 53 ม. ลึก 0.40 ม. 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

10
8 

โครงการขยายเขต
ประปา  หมู่ที่ 15  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา  หมู่ที ่15  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

10
9 

โครงการขุดลอกห้วย
พุง / ห้วยเป หมู่ที่ 
15 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยพุง / ห้วยเป หมู่ที่ 15      
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

11
0 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 15  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นทีก่ารเกษตร
ของประชาชนหมู่ที่ 15 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง   

 

11
1 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมฝายอีสาน
เขียวตอนบน  
หมู่ที่15  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายอีสานเขียว
ตอนบน หมู่ที1่5  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

 



 

82 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

11
2 

โครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตน้ าดื่มของ
ชุมชน หมู่ที่ 15  

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีน้ า
ดื่มที่สะอาดบริโภค 

ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าดื่มของชุมชน 
หมู่ที่ 15 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในชุมชนมีน้ าดื่มที่สะอาดบริโภค กองช่าง 

 

11
3 

โครงการขุดลอก
หนองหวายใหญ่  หมู่
ที่ 15  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดลอกหนองหวายใหญ่  หมู่ที่ 15  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

11
4 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา
มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชนหมู่ที่ 15 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

11
5 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 16  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นทีก่ารเกษตร
ของประชาชนหมู่ที่ 16 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง   
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

11
6 

โครงการขุดลอกห้วย
เหว   
หมู่ที่16 (กว้าง 40 
ม. ยาว 153 ม.) 
  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

โครงการขุดลอกห้วยเหว   
หมู่ที่16 (ตามแบบที่ อบต. ก าหนด)  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

 

11
7 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า (แบบมีฝา
ปิด) หมู่ที่ 16  
 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และใช้งานได้ปกติ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบมีฝาปิด) 
หมู่ที่ 16 กวา้ง 0.30 ม. ยาว 53 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 

 

11
8 

โครงการก่อสร้าง
ประปา และขยายเขต
ประปาหมู่บา้น  หมู่ที่ 
16  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างประปา และขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 16  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

11
9 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า(แบบมีฝา
ปิด) หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และใช้งานได้ปกติ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า (แบบมีฝาปิด) 
หมู่ที่ 17 กวา้ง 0.30 ม. ยาว 106 
ม. ลึก 0.40 ม. (ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

12
0 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 17  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ของ
ประชาชนหมู่ที่ 16 ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง   

 

12
1 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 17  
  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร   
หมู่ที่ 17  (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

12
2 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 18  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ของ
ประชาชนหมู่ที่ 18 ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

12
3 

โครงการก่อสร้าง
ประปา หมู่บ้าน  หมู่
ที่ 18  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างประปา หมู่บา้น  หมู่ที่ 18  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

12
4 

โครงการขุดลอกห้วย 
สามห้าง หมู่ที ่18 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยสามห้าง หมู่ที ่18           
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

12
5 

โครงการขุดลอกห้วย 
ค าปะกั้ง หมู่ที ่18 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยค าปะกั้ง หมู่ที ่18           
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง   

 

12
6 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 18  
  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร    
หมู่ที่ 18 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

12
7 

โครงการขุดลอกห้วย 
สัมมะคูน หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยสัมมะคูน หมู่ที่ 18           
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

12
8 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 19  
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร   
หมู่ที่ 19 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

12
9 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า(แบบมีฝา
ปิด) หมู่ที่ 20 

เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
และใช้งานได้ปกติ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า(แบบมีฝาปิด) 
หมู่ที่ 20 (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 

700,00
0 

700,00
0 

700,00
0 

700,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ถนนไม่เกิดน้ าท่วมขัง และใช้งานได้ปกติ กองช่าง 

13
0 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 20 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา
มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชนหมู่ที่ 20 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง   

 

13
1 

โครงการขุดลอกห้วย 
วังก้นครก  หมู่ที ่20  
  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยวังก้นครก  หมู่ที ่20  
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

13
2 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่20 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร   
หมู่ที่ 20 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

 

13
3 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่8 
 เส้น 1 (ไปลานยาง) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร   
หมู่ที่ 8 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

13
4 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่8 
เส้น 2 (บ้านหว้ย
ทราย – บ้านเสริม
สุข) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร    
หมู่ที่ 8  (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

13
5 

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
หอกระจายขา่วใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารใหก้ับประชาชน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนสามารถรับรู้ขา่วสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง   
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

13
6 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม  หมู่ที ่2  
  

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 2 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกบัประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองช่าง 

 

13
7 

โครงการติดกล้อง
วงจรปิดในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อสร้างความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพสินให้แก่ประชาชน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเสี่ยง   
หมู่ที่ 4  (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพ
สินให้แก่ประชาชน 

กองช่าง 

 

13
8 

โครงการจัดภูมิทัศน์ที่
สาธารณะของหมูบ่้าน       
(4 ไร่)  หมู่ที่ 5  
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สาธารณะ และพัฒนาเป็น
สถานที่พักผ่อนเชิงอนุรักษข์อง
ชุมชน 

ปรับปรุง/พัฒนาที่สาธารณะของ
หมู่บ้านเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนเชิง
อนุรักษ ์(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ท าให้พื้นที่หมู่ที่ 5 มีสถานที่พักผ่อนเชิง
อนุรักษ ์

กองช่าง 

13
9 

โครงการก่อสร้างโรง
ปุ๋ยชีวภาพหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได ้

ก่อสร้างโรงปุ๋ยชีวภาพหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีอาชพีและรายได้ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

14
0 

โครงการก่อสร้างเมรุ
เฝาศพ หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมตามศาสนาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างเมรุเฝาศพ หมู่ที่ 9              
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

450,00
0 

450,00
0 

450,00
0 

450,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธกีรรมตามศาสนา
ของประชาชน 

กองช่าง   

 

14
1 

โครงการจัดภูมิทัศน์
ในหมู่บ้าน หมู่ที ่10  
  

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้าน ให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงาม 

จัดภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน เป็นระเบยีบเรียบร้อย 
สวยงาม 

กองช่าง 

 

14
2 

โครงการติดตั้ง 
แผงโซล่าเซล หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ติดต้ังแผงโซลาเซล หมู่ที่ 12 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน กองช่าง 

 

14
3 

โครงการติดกล้อง
วงจรปิดในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 13 

เพื่อสร้างความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

ติดกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพ
สิน 

กองช่าง 

 



 

90 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

14
4 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารใหก้ับประชาชน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน        
หมู่ที่ 13 (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนสามารถรับรู้ขา่วสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

14
5 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 17 

เพื่อให้บริการประชาชน และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
สวนสาธารณะหนองหลวง 

ก่อสร้างห้องน้ าศาลาประชาคม หมู่ที ่
17 (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ให้บริการประชาชน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองหลวง 

กองช่าง   

 

14
6 

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่
ที่ 19  
  

เพื่อใช้เป็นสถานที่ท ากจิกรรม
ของชุมชน และสามารถเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างต่อเติมศาลาประชาคม
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 19 (ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด)  

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

เป็นสถานที่ท ากิจกรรมของชุมชน และ
สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

 

14
7 

โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บวัสดุอุปกรณ์ของ
หมู่บ้าน   หมู่ที ่20 

เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์
ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอปุกรณ์ของ
หมู่บ้าน   หมู่ที ่20 (ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด) 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ใช้เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

14
8 

โครงการติดตั้งประตู
เหล็กศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 20 

เพื่อสร้างความปลอดภยัใน
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

ติดต้ังประตูเหล็กศาลาประชาคม   
หมู่ที่ 20 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

สร้างความปลอดภยัในทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 

กองช่าง 

14
9 

โครงการปรับปรุงสวน
สาธารณหนองหลวง  
หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงสวนสาธารณหนอง
หลวง  หมู่ที ่1 

สวนสาธารณหนองหลวง  หมู่ที่ 1 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้บริการสวนสาธารณที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15
0 

โครงการขุดลอกห้วย
กระเบื้อง (ตอนกลาง)  
หมู่ที่ 2 

ขุดลอกห้วยกระเบือ้ง 
(ตอนกลาง)  หมู่ที่ 2 

ขุดลอกห้วยกระเบือ้ง (ตอนกลาง)  
หมู่ที่ 2 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

15
1 

โครงการก่อสร้าง
สะพานบล็อคคอน
เวิร์ด  หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างสะพานบลอ็คคอน
เวิร์ด  หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างสะพานบลอ็คคอนเวิร์ด     
หมู่ที่ 3  (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด)    

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

 

 



 

92 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

15
2 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากปา่ช้าถึงฝาย 
  4 เมตร  หมู่ที่ 3 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากปา่ช้าถึงฝาย  4 เมตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากป่าชา้
ถึงฝาย  4 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

15
3 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
กุดแคน – นาตาล  
หมู่ที่ 3 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกุด
แคน – นาตาล 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกุดแคน – 
นาตาล (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

15
4 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 3 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 3 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

15
5 

ในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 3โครงการ
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 

ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 3 

ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 3 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

15
6 

โครงการตัดถนน 
คอนกรีตเพื่อวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที ่5 

ตัดถนนคอนกรีตเพื่อวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที ่5 

ตัดถนนคอนกรีตเพื่อวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 5 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

15
7 

โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างไฟสาธารณ
ภายในหมูบ่้าน   
หมู่ที่ 5 

ไฟฟ้าส่องสว่างไฟสาธารณ
ภายในหมูบ่้าน   
หมู่ที่ 5 

ไฟฟ้าส่องสว่างไฟสาธารณภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

15
8 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 

ซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 

ซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 5 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

15
9 

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม  หมู่ที ่5 

ต่อเติมศาลาประชาคม   
หมู่ที่ 5 

ต่อเติมศาลาประชาคม  หมู่ที่ 5 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

16
0 

โครงการขุดลอกห้วย
ทราย  หมู่ที่ 8 

ขุดลอกห้วยทราย  หมู่ที่ 8 ขุดลอกห้วยทราย  หมู่ที่ 8 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

16
1 

โครงการขุดลอกห้วย
นาง  หมู่ที่ 8 

ขุดลอกห้วยนาง  หมู่ที่ 8 ขุดลอกห้วยนาง  หมู่ที่ 8 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

16
2 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ห้วยทราย – 
อบต.หนองหลวง   
หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนน คสล.  
 ห้วยทราย – อบต.หนองหลวง 
หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนน คสล.   
ห้วยทราย – อบต.หนองหลวง  
หมู่ที่ 8 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

16
3 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ห้วยทราย – 
บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนน คสล.  
 ห้วยทราย – บ้านใหม่วังไฮ 
หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนน คสล.   
ห้วยทราย – บ้านใหมว่ังไฮ  หมู่ที่ 8 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

16
4 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 8 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 8 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร   
หมู่ที่ 8 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

16
5 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  ห้วย
ทราย – บ้านใหม่
วังไฮ  หมู่ที่ 8 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง  ห้วย
ทราย – บ้านใหมว่ังไฮ   
หมู่ที่ 8 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง  ห้วยทราย – 
บ้านใหม่วังไฮ  หมู่ที ่8 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

16
6 

โครงการซ่อมแซม
ศาลาประชาคม 
 และรั้ว หมู่ที่ 8 

ซ่อมแซมศาลาประชาคม   
และรั้ว หมู่ที ่8 

ซ่อมแซมศาลาประชาคม 
และรั้ว หมู่ที ่8 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

16
7 

โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 8 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

16
8 

โครงการปรับภูมิทัศน์
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 8 

ปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน  หมู่ที ่8 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

16
9 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างใน
หมู่บ้าน   หมู่ที่ 10 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

17
0 

โครงการก่อสร้างถนน
บ้านวังไฮ – โนนมีชยั 
หมู่ที่ 10 

ก่อสร้างถนน บา้นวังไฮ –  
โนนมีชัย  หมู่ที่ 10 

ก่อสร้างถนนบ้านวังไฮ – โนนมีชัย 
หมู่ที่ 10 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

17
1 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  หมู่
ที่ 10 

ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น  
 หมู่ที่ 10 

ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น  หมู่ที่ 10 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

17
2 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูง  
หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  
หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  
 หมู่ที่ 11 (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

17
3 

โครงการก่อสร้างถนน
สายโนนมีชยั – ใหม่
วังไฮ  หมู่ที่ 11 

โครงการก่อสร้างถนนสายโนน
มีชัย – ใหม่วังไฮ  หมู่ที่ 11 

โครงการก่อสร้างถนนสายโนนมีชัย – 
ใหม่วังไฮ  หมู่ที่ 11 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

17
4 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่
พื้นที่การเกษตร   
หมู่ที่ 12 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ 12 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 12 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

17
5 

โครงการก่อสร้างหอถัง
เก็บน้ า  2,000 ลิตร  
หมู่ที่ 12 

ก่อสร้างหอถังเก็บน้ า  
2,000 ลิตร  หมู่ที ่12 

ก่อสร้างหอถังเก็บน้ า  2,000 ลิตร  
หมู่ที่ 12 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

17
6 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่
พื้นที่การเกษตร   
หมู่ที่ 13 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ 13 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 13 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

17
7 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร   
หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่ 13 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

17
8 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน  
 หมู่ที่ 13 

ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน   หมู่ที่ 13 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน  
 หมู่ที่ 13 (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

17
9 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 13 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 13 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร   
หมู่ที่ 13 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

18
0 

โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นห้วยไฮตอนล่าง 
หมู่ที่  13 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยไฮ
ตอนล่าง  หมู่ที่  13 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยไฮตอนล่าง 
หมู่ที่  13 (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

18
1 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 14 

ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 14 

ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่ 14 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

18
2 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 14 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมูบ่้าน   
หมู่ที่ 14 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

18
3 

โครงการขุดลอกห้วย
หนองเบน /หนอง
แสง /ห้วยพุงหลง  
หมู่ที่ 15 

ขุดลอกห้วยหนองเบน /หนอง
แสง /ห้วยพุงหลง   หมู่ที่ 15 

ขุดลอกห้วยหนองเบน /หนองแสง /
ห้วยพุงหลง   หมู่ที่ 15 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

18
4 

โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบลานตากผลผลิต
การเกษตร  หมู่ที่ 15 

ก่อสร้างรั้วรอบลานตาก
ผลผลิตการเกษตร  หมู่ที ่15 

ก่อสร้างรั้วรอบลานตากผลผลิต
การเกษตร  หมู่ที่ 15 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

18
5 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 16 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
หมู่บ้าน   หมู่ที่ 16 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 16 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

18
6 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 16 

ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 16 

ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่ 16 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

18
7 

โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เส้นรอบ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 16 

ก่อสร้างถนน  คสล. เส้นรอบ
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 16 

ก่อสร้างถนน  คสล. เส้นรอบหมู่บา้น  
หมู่ที่ 16 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

18
8 

โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นห้วยสามหา้ง  
หมู่ที่ 18 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสาม
ห้าง  หมู่ที ่18 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสามหา้ง   
หมู่ที่ 18 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

18
9 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยแูบบ
มีฝาปิด  หมู่ที ่19 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
แบบมีฝาปิด  หมู่ที ่19 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูแบบมีฝา
ปิด  หมู่ที ่19 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

19
0 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลในพื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 19 

เจาะบ่อบาดาลในพื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 19 

เจาะบ่อบาดาลในพื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่ 19 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

19
1 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่
พื้นที่การเกษตร   
หมู่ที่ 19 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่
พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ 19 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  หมู่ที่ 19 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

19
2 

โครงการขยายไหล่
ทาง  คสล. หมู่ที่ 20 

ขยายไหล่ทาง  คสล. หมู่ที ่20 ขยายไหล่ทาง  คสล. หมู่ที ่20 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

19
3 

โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณที่มีคุณภาพ กองช่าง 

 

 

 


