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แบบ ผ.01 

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

                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่5  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     8.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นการบริหาร
และรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ 

 ต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 
ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ดี
และเหมาะสม   

ส านักงานปลัด   

2 
 

โครงการ อบต. สัญจร
พบประชาชน  
  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและ
จัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ อบต. สัญจร พบ
ประชาชน ทั้ง 20 หมู่บ้าน 
 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
และจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

 

3 โครงการประชุมร่วม 
ก านัน ผู้ใหญ่บา้น 
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แนว
ทางการด าเนินงานต่างๆ 

ก านัน ผู้ใหญ่บา้น ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เพิ่มการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากร 

เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้
ให้กับบุคลากร อบต.หนอง
หลวง 

บุคลากร อบต. หนองหลวง 300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

300,00
0 

บุคลากร อบต. หนองหลวง เพิ่มความรู้ และทกัษะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อบต.        หนองหลวง   

ส านักงานปลัด   
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่5  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     8.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการฝึกอบรมและ  
ทัศนะศึกษาดูงานของ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนกังานจ้าง  
  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดโครงการฝึกอบรมและ  
ทัศนศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังานส่วน
ต าบล ลูกจา้งและพนกังานจ้าง  
 

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

400,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

เพิ่มความรู้ และทกัษะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อบต.        หนองหลวง   

ส านักงานปลัด 

 

6 โครงการจัดท าแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี

1. เพื่อให้ประชาชนเสนอปญัหา
และความต้องการของตนเองและ
ชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนรว่มแสดงความ
คิดเห็นและเข้าร่วมสังเกตการณ์
การประชุมสภาฯเพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาของ อบต. 

ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ใน
การจัดท าแผนพัฒนาฯ 

1000,000 1000,000 1000,000 1000,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

1. ประชาชนเข้าใจบทบาทหนา้ที่ของ 
อบต.มากขึ้น 
2. ประชาชนเข้าใจบทบาทหนา้ที่ของ
ตนเองมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 

7 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนต าบลหนองหลวง 

เพื่อน าข้อมูลจากแผนชุมชนมา
จัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนต าบลหนองหลวง 

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

มีข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่5  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     8.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

8 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับต าบล 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารใหก้ับประชาชนใน
ต าบล 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองหลวง 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนสามารถรับรู้ขา่วสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสาร 
  

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารใหก้ับประชาชนใน
ต าบล 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองหลวง 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนสามารถรับรู้ขา่วสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

 

1
0 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือการ
จ้างระดับอ าเภอ 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารใหก้ับประชาชนใน
ต าบล 

อุดหนุนงบประมาณในการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ การจา้งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ 

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

ประชาชนสามารถรับรู้ขา่วสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 

1
1 

เงินเดือนค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(ส านักปลัด/กองคลัง) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ข้าราชการ  พนกังานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง   

9,600,00
0 

9,600,00
0 

9,600,00
0 

9,600,00
0 

เบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ข้าราชการ  พนกังานจา้งมีเงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิการที่ดี 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่5  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     8.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
2 

สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที ่

ทุกส่วนงาน 850,000 850,000 850,000 850,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

1
3 

สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าวัสดุ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ  โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ต่างๆตามอ านาจหน้าที ่ เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบรกิารสาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่างๆ  
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที ่

ทุกส่วนงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

1
4 

สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าครุภัณฑ์
ต่างๆให้แก่ส่วนงานต่างๆ  เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆ  เพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

1
5 

รายจ่ายอื่นๆ 
-ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
เพื่อเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ  ของ  อบต.
หนองหลวง 

เพื่อเป็นการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้มารับ
บริการปฏิบัติงาน  ของ  
อบต.หนองหลวง 

พื้นที่ต าบลหนองหลวง 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต.หนองหลวงผ่าน
เกณฑ์ประเมินทุกด้าน 

ทราบถึงความพอใจของผู้มารับบริการที่
มีต่อผู้มาปฏิบัติงานของ  อบต. 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่5  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     8.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่างๆ  (กองการศึกษา) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ข้าราชการ  พนกังาน
ส่วนต าบลพนักงานจ้าง   

3,000,00
0 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

เบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ข้าราชการ  พนกังานจา้งมีเงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิการที่ดี 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าใช้
สอย  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ  เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 850,000 850,000 850,000 850,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
วัสดุให้แก่ส่วนงานตา่งๆ  โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตามอ านาจหนา้ที่  
เพื่อใช้ในส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่างๆ  
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที ่

ทุกส่วนงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 

4 สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
ครุภัณฑ์ต่างๆให้แก่ส่วนงานต่างๆ  
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์ต่างๆ  
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที ่

ทุกส่วนงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่5  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     8.3 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่างๆ  (กองช่าง) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ข้าราชการ  พนกังาน
ส่วนต าบลพนักงานจ้าง   

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

เบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ข้าราชการ  พนกังานจา้งมีเงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิการที่ดี 

กองช่าง 

2 สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าใช้
สอย  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ  เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 850,000 850,000 850,000 850,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

3 สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
วัสดุให้แก่ส่วนงานตา่งๆ  โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตามอ านาจหนา้ที่  
เพื่อใช้ในส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่างๆ  
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที ่

ทุกส่วนงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

4 สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
ครุภัณฑ์ต่างๆให้แก่ส่วนงานต่างๆ  
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์ต่างๆ  
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที ่

ทุกส่วนงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่5  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     8.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่างๆ  (กองสวัสดิการ) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ข้าราชการ  พนกังาน
ส่วนต าบลพนักงานจ้าง   

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

เบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ข้าราชการ  พนกังานจา้งมีเงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิการที่ดี 

กองสวัสดิการ 

2 สนับสนุนการบริหารงานด้านค่าใช้
สอย  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ  เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองสวัสดิการ 

3 สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
วัสดุให้แก่ส่วนงานตา่งๆ  โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตามอ านาจหนา้ที่  
เพื่อใช้ในส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุต่างๆ  
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที ่

ทุกส่วนงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองสวัสดิการ 

4 สนับสนุนการบริหารงานด้านค่า
ครุภัณฑ์ต่างๆให้แก่ส่วนงานต่างๆ  
เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์ต่างๆ  
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที ่

ทุกส่วนงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ  อบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองสวัสดิการ 

 



142 
 

แบบ ผ.01 

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

                                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่5  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     8.5 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
กบข.  /กบท. 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ  พนกังาน
ส่วนต าบลพนักงานจ้าง   

660,000 660,000 660,000 660,000 เบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ข้าราชการ  พนกังานจา้งมีเงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิการที่ดี 

ส านักงานปลัด
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

2 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในโครงการช่วยเหลือ
ประชาชน  ตามอ านาจหนา้ที่
หรือในกรณีฉุกเฉินไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
บรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้น เช่น  อัคคีภัย  
อุทกภยั  วาตภัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
ประชาชน  เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ขาก  อบต.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันทว่งที 

ส านักงานปลัด
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

 


