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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด าเนินการหรือประสานงานทุกภาคส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์จังหวัด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 สนับสนุนโครงการคา่ใช้จ่าย
การจัดงานรัฐพิธี 

เพื่อส่งเสริมอ าเภอ
แสวงหาในการจัด
งานวันส าคัญตา่ง ๆ  

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อ าเภอแสวงหา การจัดงาน
ส าคัญต่าง ๆ  

10,000  10,000 10,000 ได้รับการสนบัสนุน
ในการจัดงานวัน
ส าคัญคดิเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อส่งเสริมอ าเภอ
แสวงหาในการจัดงาน
วันส าคัญต่าง ๆ  

อ.แสวงหา 

2 อุดหนุนโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด “แสวงหา
เกมส์” ครั้งท่ี 3 ปี 2560 
 

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานแข่งขันกีฬา
ต าบล 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อปท.อ่ืนๆในอ าเภอแสวงหา 
(องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพราน) 

40,000  40,000 40,000 มีความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างส่วนราชการ
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
แข่งขันกีฬาต าบล 

อบต.บ้าพราน 

3 อุดหนุนโครงการปรับปรุง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ครภุัณฑ์
และบุคลากร ของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อหรือ
การจัดจ้างของอบต.ระดับ
อ าเภอ ปี 2560 

เพื่ออุดหนุนอบต.
จ าลอง 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
อบต.จ าลองในการปรับปรุง
ศูนย์จัดซื้อจดัจ้างระดับอ าเภอ 

30,000  30,000 30,000 ระบบการบริการ
ของศูนย์ดีขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ80 

เพื่ออุดหนุน อบต.
จ าลอง 

อบต.จ าลอง 

4 อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด  
ปี 2560 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
แสวงหา  

อุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอ
แสวงหาในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 

10,000  10,000 10,000 ปัญหายาเสพตดิ
ลดลงคดิเป็น            
ร้อยละ 80 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ
แสวงหา  

อ.แสวงหา 



-๗๙- 
 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
แนวทางการพัฒนาที่ 1ด าเนินการ หรือประสานงานทุกภาคส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์จังหวัด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

5 อุดหนุนโครงการจัดงานสดุดี
วีรชนคนแสวงหา ปี 2560 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอ
แสวงหา  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อ าเภอแสวงหา ในการจดั
งานวีรชนคนแสวงหา 
 

40,000  40,000 40,000 สภาพคล่องทาง
เศรษฐกิจดีขึ้นคดิ
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอ
แสวงหา  

อ.แสวงหา 

6 อุดหนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ภารกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง 

เพื่อส่งเสริมงาน
สาธารณะประโยชน์ 

อุดหนุนงบประมาณการ
ด าเนินการด้าน
สาธารณประโยชน์ให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง 
 
 

5,000  5,000 5,000 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อส่งเสริมงาน
สาธารณะประโยชน์ 

เหล่ากาชาด
อ่างทอง 

7 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลห้วยไผ่ (กองทุน
วันละบาท) 
 

เพื่อส่งเสริมงาน
สวัสดิการชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลห้วยไผ ่

100,000  100,000 100,000 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อส่งเสริมงาน
สวัสดิการชุมชน 

กองทุนฯ 

8 อุดหนุนโครงการกลุ่ม
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
ต าบลห้วยไผ่  

เพื่อส่งเสริมกลุม่
สาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.) 

อุดหนุนงบประมาณกลุ่ม  
อสม.ต าบลห้วยไผ่ จ านวน 
5 หมู่บ้าน ๆ 7,500 บาท 
 

37,500  37,500 37,500 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
สาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.) 

รพ.สต.ต าบล
ห้วยไผ ่

9 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ(สป.สช.) ปี 2560 

เพื่อสมทบกองทุน 
สป.สช. 

สมทบกองทุน สป.สช.     
การด าเนินงานของ สป.สช. 
 

150,000  150,000 150,000 คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อสมทบกองทุน 
สป.สช. 

รพ.สต.ต าบล
ห้วยไผ ่

10 อุดหนุนโรงเรียนประสิทธิ
วิทยาฯ 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
ประสิทธิวิทยาฯ 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนประสิทธิวทิยาฯใน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ 
 

20,000  - - ปัญหายาเสพตดิใน
โรงเรียนลดลงคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
ประสิทธิวิทยาฯ 

ร.ร.ประสิทธิ
วิทยาฯ 
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