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แบบ ผ.02 

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

                                  ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซยีน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ   
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บาท บาท บาท บาท  
1 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง  

 อุดหนุนการไฟฟ้าโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพนพิสัย 

2 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพนพิสัย 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพนพิสัย 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพนพิสัย 
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  แบบ 
ผ.02 

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

                                  ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซยีน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ   
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บาท บาท บาท บาท  
5 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง  

 อุดหนุนการไฟฟ้าโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพนพิสัย  

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพนพิสัย 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่6 
(หนองบัวเงิน-โพน
ทอง)  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพนพิสัย 
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  แบบ 
ผ.02 

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

                                  ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซยีน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ   
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บาท บาท บาท บาท  
8 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง  

 อุดหนุนการไฟฟ้าโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง   การไฟฟ้าโพน
พิสัย  

9 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง   การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

1
0 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง  การไฟฟ้าโพน
พิสัย 
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1
1 

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

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง   การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

   แบบ 
ผ.02 

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

                             ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซยีน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ   
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บาท บาท บาท บาท  
1
2 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง  

 อุดหนุนการไฟฟ้าโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย   

1
3 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่11 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย 
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1
4 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่12  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

1
5 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

  แบบ 
ผ.02 

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

                                 ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซยีน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ   
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บาท บาท บาท บาท  
1
6 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง  

 อุดหนุนการไฟฟ้าโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น  

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 
80 ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย  
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1
7 
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่15 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 
80 ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

1
8 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่16  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 
80 ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

1
9 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 
80 ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

  แบบ 
ผ.02 

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

                             ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซยีน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ   
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บาท บาท บาท บาท  
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2
0 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่พื้นที่การเกษตร 
 หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง  

 อุดหนุนการไฟฟ้าโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย  

2
1 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ในหมู่บ้าน หมู่ที ่18 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

2
2 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที ่
18  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

2
3 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 19 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

  แบบ 
ผ.02 

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

                                 ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซยีน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ   
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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บาท บาท บาท บาท  
2
4 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่พื้นที่การเกษตร 
 หมู่ที่ 20 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง  

 อุดหนุนการไฟฟ้าโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร  

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง   การไฟฟ้าโพนพิสัย  

2
5 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที ่
8 เส้น 1 (ไปลานยาง) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง   การไฟฟ้าโพนพิสัย 

2
6 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที ่
8 เส้น 2 (ห้วยทราย-
เสริมสุข) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง   การไฟฟ้าโพนพิสัย 

2
7 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง   

กองช่าง   การไฟฟ้าโพนพิสัย 

  แบบ 
ผ.02 

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

                                ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซยีน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ   
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 หน่วยงานที่
ขอรับเงิน2561 2562 2563 2564 หน่วยงานที่
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รับผิดชอบ อุดหนุน 
บาท บาท บาท บาท  

2
8 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน 
 หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง  

 อุดหนุนการไฟฟ้าโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน  

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง   การไฟฟ้าโพน
พิสัย   

2
9 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่พื้นที่การเกษตร 
 หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง   การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

3
0 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ในหมู่บ้าน หมู่ที1่6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น 

300,00
0 

 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง   การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

3
1 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่ 6(สามแยกปกัหม-ู
หนองบัวเงิน) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้โพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง   

กองช่าง   การไฟฟ้าโพน
พิสัย 

 

แบบ ผ.02 

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

                                 ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซยีน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา การท่องเที่ยว และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     1.1 แผนงานการศึกษา  



  

156 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 2562 2563 2564 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บาท บาท บาท บาท  
1 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัด สพฐ ใน
พื้นที่ 6 แห่ง  

เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรง  

 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในพื้นที่ 6 
แห่ง 

4,500,0
00 

4,500,0
00 

4,500,0
00 

4,500,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กนักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง   

กองการศึกษา โรงเรียนสังกัด 
สพฐ ในพื้นที่ 

6 แห่ง  

2 
 

โครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนสังกัด 
สพฐ ในพื้นที่ 6 แห่ง 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรง 

อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในพื้นที่ 6 
แห่ง 

2,000,0
00 

2,000,0
00 

2,000,0
00 

2,000,0
00 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กนักเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง   

กองการศึกษา โรงเรียนสังกัด 
สพฐ ในพื้นที่ 

6 แห่ง 

 


