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  แบบ ผ.01 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่4  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอ้ย   
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครสมาชิก
แจ้งข่าวยาเสพติด 
  

เพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
และขจัดความเดือดของประชาชน 

ประชาชนในต าบลหนองหลวง ทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

35,000 35,000 35,000 35,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และขจัด
ความเดือดของประชาชน 

ส านักงานปลัด 

 

2 
 

 

โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขต
สถานศึกษา 6 แห่ง 
และชุมชน 

เพื่อป้องกันให้นักเรียน และเยาวชน
ในพื้นที่ต าบลหนองหลวงหา่งไกล
ยาเสพติด   

 โรงเรียนในพื้นที่ และประชาชนใน
ต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

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

นักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ต าบล
หนองหลวงห่างไกลยาเสพติด   

ส านักงานปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
และบ าบัดฟื้นฟู
สภาพผู้ติดสารเสพ
ติด 

เพื่อฝึกอบรมและฟื้นฟูสภาพผู้ติด
สารเสพติดไม่ให้กลับมาเสพซ้ า 
 

ต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 หมู่บ้าน 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ผู้ผ่านการ
บ าบัดไม่กลับมาเสพซ้ า 

ส านักงานปลัด 

 

4 โครงการรณรงค์
หน่วยงานปลอด
เหล้า/บุหรี ่

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ
ต่างๆในพื้นที่ต าบลหนองหลวง เป็น
เขตปลอดเหล้า/บุหรี ่

หน่วยงานราชการในพื้นที ่              
ต าบลหนองหลวง  

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

หน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ต าบล
หนองหลวง เป็นเขตปลอดเหล้า/บหุรี่ 

ส านักงานปลัด 
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  แบบ ผ.01 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่4  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอ้ย   
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE  
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนให้กลา้
แสดงออกและไม่พึ่งพายาเสพติด 

 

จัดโครงการฝึกอบรม โรงเรียนใน
พื้นที่    เยาวชน  ต าบลหนองหลวง 
หน่วยงานทอ้งถิ่น 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

นักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ต าบล
หนองหลวงห่างไกลยาเสพติด   

ส านักงานปลัด 

6 โครงการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม(ต้านภยั
ยาเสพติด) 

เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
(ต้านภัยยาเสพติด) 

จัดโครงการฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองหลวง 

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

ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ส านักงานปลัด 

7 โครงการประชุม
ร่วม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แนวทางการ
ด 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 

 

8 โครงการความ
ปลอดภัยสร้างวินยั
จราจร 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร 

ประชาชนต าบลหนองหลวงทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

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

ประชาชนมีความรู้เกีย่วกับกฎหมาย
จราจร 

ส านักงานปลัด 
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  แบบ ผ.01 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่4  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอ้ย   
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

9 โครงการเทิดทูน
และพิทักษ์ด ารงไว้
ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

เพื่อสร้างความสามัคคีและเข็มแข็ง
ให้สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

ประชาชนต าบลหนองหลวงทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

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

สร้างความสามัคคีและเข็มแข็งให้
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

ส านักงานปลัด 

1
0 

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา พนกังานเจ้าหนา้ที่ 
อบต.หนองหลวง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสว่น
ต าบล ลูกจา้งและพนกังานจ้าง  
 

 

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

เพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา พนกังานเจ้าหน้าที่ อบต.หนอง
หลวง 

ส านักงานปลัด 

1
1 

โครงการจัดงาน
ราชพิธี รัฐพธิ ี

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออก
ซ่ึงความจงรักภัคดี 

อุดหนุนอ าเภอเฝ้าไร่ 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ประชาชนได้ร่วมแสดงออกซ่ึงความจง
รักภัคด ี

ส านักงานปลัด 

1
2 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการขยาย
ผลโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อเป็นการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด าหร ิ

อุดหนุนอ าเภอเฝ้าไร่  40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าหร ิ

 

ส านักงานปลัด   
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  แบบ ผ.01 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่4  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอ้ย   
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
3 

โครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

เพื่อด าเนินการโครงการ
เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์

เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์

15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชน 

ส านักงานปลัด   

1
4 

โครงการคนหนองหลวง
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยการกีฬา 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

คนหนองหลวงห่างไกลยา
เสพติด  พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยการกีฬา เพือ่เฉลิมพระ
เกียรติ 

คนหนองหลวงห่างไกลยาเสพติด  
พัฒนาคุณภาพชวีิตด้วยการกีฬา 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีหา่งไกลยาเสพตดิ ส านักงานปลัด   

1
5 

โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสามัคคีท้องถิ่น  
ท้องที่สามัคคีสัมพันธ์ 

แข่งขันกีฬาเช่ือมความ
สามัคคีท้องถิ่น  ท้องที่
สามัคคีสัมพันธ์ 

แข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี
ท้องถิ่น  ท้องที่สามัคคีสัมพันธ ์

15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีหา่งไกลยาเสพตดิ ส านักงานปลัด   

1
6 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพศูนย์คัดกรอง
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงรุกและสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

พัฒนาประสิทธภิาพศูนย์คัด
กรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงรุกและสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

พัฒนาประสิทธภิาพศูนย์คัดกรองผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  เพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเชิงรุกและสร้าง
ความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีหา่งไกลยาเสพตดิ ส านักงานปลัด   
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  แบบ ผ.01 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่4  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอ้ย   
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1
7 

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ
ศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติ
ยาเสพติดและเพิ่มศักยภาพผู้
ประสานพลังแผ่นดิน  
 (25 ตาสัปปะรด) 

พัฒนาประสิทธภิาพศูนย์
เพื่อการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติ
ยาเสพติดและเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
 (25 ตาสัปปะรด) 

พัฒนาประสิทธภิาพศูนย์เพื่อ
การคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติยาเสพ
ติดและเพิ่มศักยภาพผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน  (25 ตาสัปปะ
รด) 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีหา่งไกลยาเสพตดิ ส านักงานปลัด   
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  แบบ ผ.01 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่4  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอ้ย   
     3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

1 โครงการอบรมกฏหมาย
จราจรและรณรงค์ใส่ป้าย
สะท้อนแสงส าหรับ
ยานพาหนะไม่มี พ.ร.บ. 
คุ้มครอง 

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เร่ืองกฎหมายจราจร และลด
การเกิดอุบัติเหตุ  

ประชาชนในต าบลหนองหลวง 
ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายจราจร 
และลดการเกิดอุบัติเหต ุ

ส านักงานปลัด   

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม และการ
ฝึกอบรม อปพร. ต าบล
หนองหลวง 

เพื่อส่งเสริมระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัให้แก่
ประชาชน 

 

จัดโครงการฝึกอบรม/ทบทวน 
อปพร. ต าบลหนองหลวง  

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

ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการคัดเลือกหมู่บ้าน
ดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) 

เพื่อให้บ้านเรือนมีความสะอาด 
สวยงาม มีความสงบสุข 
ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ต าบลหนองหลวง ทั้ง 20 
หมู่บ้าน 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

100,00
0 

ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ 

บ้านเรอืนสะอาด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุน การรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

เพื่อสร้างความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ ปีใหม่ 
สงกรานต์ 

จัดโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการรณรงค์ป้องกัน
การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบรกิาร 

ประชาชนในต าบลมี ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน   

ส านักงานปลัด   
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  แบบ ผ.01 

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

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ที ่4  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ า   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอ้ย   
       3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
บาท บาท บาท บาท 

5 โครงการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ 
อปพร.  
  

เพื่อสร้างความปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

สนับสนุนการปฏิบัติงาน อปพร. 
ต าบลหนองหลวง  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 80 
ของผู้รับบรกิาร 

ประชาชนในต าบลมี ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน   

ส านักงานปลัด 

 

 


