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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่  อ าเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 
------------------------------ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  
 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ ต าบลห้วยไผ่ ท่ี
ขึ้นทะเบียนผูสู้งอาย ุ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุดีขึ้นคดิเป็น
ร้อยละ 80 
 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 โครงการจ่ายเบี้ย 
ยังชีพผู้พิการ 
 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผู้พิการดีขึ้น 

จ านวนผู้พิการต าบลห้วย
ไผ่ทีข้ึนทะเบยีนผู้พิการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 คุณภาพชีวิตของผู้
พิการดีขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 80 
 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผู้พิการดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

3 โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเช้ือเอดส ์
 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ติดเชื้อเอดส์ดี
ขึ้น 

จ านวนผู้ตดิเช้ือเอดส์
ต าบลห้วยไผ่ ท่ีขึ้น
ทะเบียนผู้ป่วยเอดส ์
 

50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภาพชีวิตของผู้
ติดเชื้อเอดส์ดีขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ติดเชื้อเอดส์ดี
ขึ้น 

สนง.ปลัด 

4 โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส  
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
สวัสดิการผูด้้อยโอกาส  
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสดีขึ้นคดิ
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

สนง.ปลัด 

รวม  4  โครงการ - - 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 - - - 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.2แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกปี 
2561 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลห้วยไผ่ไม่ป่วย
เป็นโรคที่เกดิจากยุง
เป็นพาหะ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ดังนี้ 
-เคมีสารพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุง 
-ทรายเคลือบสารเคม ี
-น้ ามันส าหรับใส่เครื่องพ่น
หมอกควันและวสัดุอุปกณ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ก าจัดยุงลาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่ป่วยเป็น
โรคไขเ้ลือดออกคดิเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนไม่
ป่วยเป็นโรคที่เกิด
จากยุงเป็นพาหะ 

สนง.ปลัด 

2 โครงการรณรงค์
ป้องกนัและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าปี 
2561 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันเช้ือโรคที่เกิด
จากสัตว ์

จัดฝึกอบรมให้ความรู้พิษภัย
ของโรคพิษสุนัขบ้า  
- จัดซื้อวัคซีน 
- จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกันเช้ือโรคที่เกิดจาก
สัตว์คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันเช้ือโรคที่เกิด
จากสัตว ์

สนง.ปลัด 

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาด
และโรคตดิต่อและ
โรคไม่ตดิต่ออย่าง
เพียงพอ 

จัดหาวัสดุสารเคมีเพื่อ
รณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ
ต่างๆในต าบลห้วยไผ่ 
จ านวน  5 หมู่บ้าน 

- 100,000 - - อุปกรณ์ในการควบคุม
และป้องกันโรคระบาด
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

สนง.ปลัด 

4 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกก าลังกายและ
เครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีและ
แข็งแรง 

สนับสนุนเครื่องออกก าลัง
กายและเครื่องเล่นเด็ก 

- - - 60,000 ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีและ
แข็งแรง 

สนง.ปลัด 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย  

เพื่อให้ประชาชนเด็ก
และเยาวชน มีสุขภาพ
ที่ดีและแข็งแรง 

จัดกิจกรรมการออก าลัง
กายโดยการเต้นแอโรบิค 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน เด็กและ
เยาวชน มีสุขภาพท่ีดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชน เด็ก
และเยาวชน มีสุขภาพ
ที่ดีและแข็งแรง 

สนง.ปลัด 

6 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ออกก าลังกาย หมู่ที่ 5 
บริเวณหน้าบ้านนาย
สว่าง  คุ้ยทรัพย ์

เพื่อสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์  

ขนาดกว้าง  25 เมตร 
ยาว80 เมตร(ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

100,000 - - - เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองช่าง 

7 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน  
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชา 
ชนได้เห็นความส าคญั
ของการออกก าลังกาย 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้าน 5 หมู่  

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดเ้ห็น
ความส าคญัของการ
ออกก าลังกายคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อส่งเสริมให้ประชา 
ชนได้เห็นความส าคญั
ของการออกก าลังกาย 

สนง.ปลัด 

8 โครงการสร้างเวทีมวย
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4  

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 
 

เวทีมวยขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว 6 เมตร  

50,000 - - - ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายคิดเป็นร้อย
ละ 80 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 
 

สนง.ปลัด 

9 โครงการคาราวาน
สุขภาพ 

เพื่อการดูแลรักษา
สุขภาพกลุม่เสี่ยงต่อ
โรค 

จัดคาราวานตรวจสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงทุกหมู่บ้าน 5 
หมู่บ้าน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรักษา
สุขภาพกลุม่เสี่ยงต่อ
โรคคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการดูแลรักษา
สุขภาพกลุม่เสี่ยงต่อ
โรค 

สนง.ปลัด /
รพ.สต.ห้วยไผ ่

10 โครงการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพและลด
ภาวะโลกร้อน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนประชาชนได้
ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กเยาวชนกลุม่สตรี
ประชาชนท่ีสนใจ 
พนักงานส่วนต าบล 
ผู้บริหารสมาชิก ผู้น า
ชุมชน ปั่นจักรยานรอบ
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปะชาชนมีสุขภาพท่ีดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนประชาชนได้
ออกก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง 

สนง.ปลัด 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

11 
 
 
 

โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาเอนกประสงค์ พร้อม
อุปกรณ์ บรเิวณที่ท าการ
อบต.ห้วยไผ่หมู่ที่ 2 
 
 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

สนามกีฬาเอนกประสงค์
พร้อมอุปกรณ ์

500,000 - - - ประชาชนได้ออกก าลัง
กายคิดเป็นร้อยละ 
80 
 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

สนง.ปลัด 

12 
 
 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
รู้ทันรู้จักเลี่ยงไม่เสีย่งเอดส ์
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนไดรู้้จัก
ป้องกันตนเองในการ
เลี่ยงต่อโรคเอดส ์

จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้
ความรู้เรื่องการป้องกัน
ตนเองในการเลีย่งต่อ
โรคเอดส ์
 
 

- 20,000 - - การติดเอดสล์ดลงคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนไดรู้้จักป้องกัน
ตนเอง 

สนง.ปลัด 

13 
 

โครงการภาคีร่วมใจคน
ห้วยไผ่ ไร้พุง ปี 2561 

-เพื่อให้ประชาชนได้
รู้ถึงภัยของเอดส ์
-รู้วิธีการป้องกัน
ตนเอง 

จัดประชาสัมพันธ์ /แผ่น
พับ/สื่อสิ่งพิมพ์เรื่องการ
ป้องกันโรคเอดส์ในวัน
เอดส์โรค 
 
 

- 20,000 - - การติดเอดสล์ดลงคิด
เป็นร้อยละ 80 

-เพื่อให้ประชาชนได้รู้
ถึงภัยของเอดส ์
-รู้วิธีการป้องกัน
ตนเอง 

สนง.ปลัด 

14 
 
 

โครงการ “รวมพลังคนรุ่น
ใหม่ เพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่ ” ปี 2561 

เพื่อสร้างการรับรู้
ตระหนักถึงพิษภัย
ของบุหรี่และควัน   
บุหรี ่

จัดประชาสัมพันธ์ /แผ่น
พับ/สื่อสิ่งพิมพ์เรื่องการ
ป้องกันถึงพิษภัยของ
บุหรี่และควันบุหรี ่
 
 

- 5,000 - - การสูบบุหรี่ลดลงคดิ
เป็นร้อยละ 80  

เพื่อสร้างการรับรู้
ตระหนักถึงพิษภัยของ
บุหรี่และควันบุหรี ่

สนง.ปลัด 

15 โครงการฝึกอบรมสร้าง
เสรมิทักษะชีวิต วัยเรยีน 
วัยรุ่น รู้ทัน รู้เลี่ยง ไมเ่สี่ยง
เอดส ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนไดรู้้จัก
ป้องกันตนเองในการ
เลี่ยงต่อโรคเอดส ์

จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้
ความรู้เรื่องการป้องกัน
ตนเองในการเลีย่งต่อ
โรคเอดส ์

- 30,000 30,000 30,000 การติดเอดสล์ดลงคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนไดรู้้จักป้องกัน
ตนเองในการเลีย่งต่อ
โรคเอดส ์

สนง.ปลัด 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

16 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ต าบลห้วยไผ่  ปี 
2561 
 
 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายุดีขึ้น 

กลุ่มผูสู้งอายุต าบล
ห้วยไผ ่

- 80,000 80,000 80,000 คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุดีขึ้นคดิเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายุดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561   
“สังคมเพื่อคนทุกวัย และ
ผู้สูงอายุยุคใหม่ ห่วงใย
สุขภาพ” 
 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายุดีขึ้น 

กลุ่มผูสู้งอายุต าบล
ห้วยไผ ่

80,000 80,000 80,000 80,000 คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุดีขึ้นคดิเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายุดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

รวม   17  โครงการ - - 970,000 575,000 1,130,000 490,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  -๖-   
 

 
 

 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการ “เยาวชนรุ่น
ใหม่ต้านภัยยาเสพติด ปี
2561” 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 
 

- จัดท าวารสาร ,จุลสาร, 
ป้ายประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ยาเสพตดิลดลงคดิเป็น
ร้อยละ 80 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 
 

สนง.ปลัด 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลต้านยาเสพติด ปี 
2561 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 

จัดการแข่งขันกีฬาต าบล
และกีฬาพ้ืนบ้าน  

40,000 40,000 50,000 50,000 ยาเสพตดิลดลงคดิเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

สนง.ปลัด 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด“แสวงหาเกมส์”
ครั้งท่ี 4ปี 2561 
 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับพนักงานส่วน
ต าบล ประชาชน  

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน ระหว่าง 
อบต./ชุมชน 
 

50,000 50,000 100,000 100,000 สร้างความสัมพันธ์อันดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับพนักงานส่วน
ต าบล ประชาชน  

สนง.ปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนกับธรรมมะ เพื่อ
การเรยีนรู้และพัฒนา
ตนเอง 
 

เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนา
ความรู้ ท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ ไดด้ ี

จัดกิจกรรมให้กับ
เยาวชนกับธรรมมะ เพื่อ
การเรยีนรู้และพัฒนา
ตนเอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนได้พัฒนาความรู้ 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ได้
ดีคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้เยาวชนได้
พัฒนาความรู้ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ ได้ด ี

สนง.ปลัด 

รวม   4  โครงการ - - 90,000 90,000 150,000 170,000 - - - 
 



  -๗-   
 

 
 

 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้าน
ท้องถิ่นเทิดไท้องค์
ราชันย์ 

เพื่อให้ผู้ประสบปัญหา
ที่อยู่อาศัยมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมบ้านใหผู้้
ประสบปัญหาด้านที่
อยู่อาศัย 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาที่
อยู่อาศัยมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 โครงการฝึกอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาสดีขึ้น 

กลุ่มผูด้้อยโอกาส
ต าบลห้วยไผ่   
 

30,000 30,000 30,000 30,000 คุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาสดีขึ้น         
คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 

เพื่อให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาสดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 
(บริเวณศาลาประชาคม) 
 

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เพื่อจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

- - - 200,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ประชาชนคิด                     
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

4 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว 

เพื่อให้คุณภาพชีวิต
ของเด็กและสตรดีีขึ้น 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
ให้กับเด็กและสตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 คุณภาพชีวิตของเด็ก
และสตรดีีขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อให้คุณภาพชีวิตของ
เด็กสตรีดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

รวม  4  โครงการ   160,000 160,000 160,000 360,000    
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจดัหาหนังสือ
ให้บริการด้านความรู้
และข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชน 
 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนมี
คุณภาพ 
 

สนับสนุนหนังสือพิมพ์ 
วารสาร ส าหรับที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ หมู่1,2,,5 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารคดิเป็น    
ร้อยละ 80 
 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชนมีคุณภาพ 
 

สนง.ปลัด 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต
ต าบลห้วยไผ่  

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนมี
คุณภาพ 

เพื่อปรับปรุงระบบและที่
บริการอินเตอร์เนต็ต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารมคีุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชนมีคุณภาพ 

สนง.ปลัด 

3 โครงการให้ความรู้ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
2540 ส าหรับ
ประชาชน  

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนมี
คุณภาพ 

จัดท าวารสาร แผ่นพับ 
ประชาสมัพันธ์ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารประชาชน
ควรรู ้
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารคดิเป็น       
ร้อยละ 80 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชนมีคุณภาพ 

สนง.ปลัด 

4 โครงการจดัท าวารสาร
ประชาสมัพันธ์ ผลการ
ด าเนินงานของอบต.
ห้วยไผ ่

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนมี
คุณภาพ 
 

จัดท าวารสารผลการ
ด าเนินงานของอบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ข่าวสาร ของอบต.  
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชนมีคุณภาพ 
 

สนง.ปลัด 

รวม  4  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการขยายเสียง
ตามสายหมู่ที่ 5 บ้าน
นายชัย บัวงาม ถึง
บ้านนางส าเริง บัวงาม 
 
 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนมี
คุณภาพ 

ขยายเขตหอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 5 

30,000 - - - ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารทางราชการ            
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชนมีคุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน    
มีคุณภาพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 1 

50,000 - - - ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารทางราชการ               
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชนมีคุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง     
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน   
มีคุณภาพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม          
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
 

- - - 50,000 ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารทางราชการ          
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชนมีคุณภาพ 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 2 (ทุกจุด) 
 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน  
มีคุณภาพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 2 

50,000 - - - ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารทางราชการ          
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชนมีคุณภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 1  
(จ านวน  2  จุด) 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนมี
คุณภาพ 
 

ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์ 
หมู่ที่ 1 

50,000 - - - ประชาชนรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารเพิม่ขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชนมีคุณภาพ 
 

กองช่าง 

รวม   5  โครงการ - - 180,000 - - 50,000 - - - 
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