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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาผังเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองรวมชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการวางผังเมืองรวม  
ผังเมืองชุมชน เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

วางผังเมืองระดับชุมชน
หมู่บ้าน ต าบลห้วยไผ ่

100,000  100,000 100,000 ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยคดิเป็น
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

2 โครงการท าป้ายหมู่บ้าน  เพื่อให้ทราบพื้นทีแ่ละ
จุดต าแหน่ง ของหมู่บ้าน
และต าบล 
 
 

ท าป้ายบอกหมู่บ้านและป้าย
ต าบลห้วยไผ ่

-  50,000 - เพื่อใหรู้้พื้นท่ีภายใน
ต าบลห้วยไผ่คิดเป็นร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ทราบพื้นที่และจดุ
ต าแหน่งของหมู่บ้าน และ
ต าบล 

กองช่าง 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการขุดลอกและก าจัด
วัชพืชริมถนนแหล่งน้ า
สาธารณะหมู่ที่ 1-5 
ภายในต าบลห้วยไผ ่
 

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด 

ขุดลอกและก าจัดวัชพืชริม
ถนนแหล่งน้ าสาธารณะ 
 

30,000  30,000 30,000 พื้นที่สาธารณะใช้
ประโยชนไ์ดสู้งสุดคดิเป็น
ร้อยละ 80 
 

พื้นที่สาธารณะใช้
ประโยชนไ์ดสู้งสุด 

กองช่าง 

2 โครงการก าจดัวัชพืช      
หมู่ที่ 2 บริเวณคันคลอง
จากบ้านนายสุนทร  ปาน
ทองถึงบริเวณเขตตดิต่อ
ต าบลบางระจัน 
 

เพื่อให้การระบายน้ าไดด้ี
และได้พื้นท่ีสาธารณะใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด 

ก าจัดวัชพืชบริเวณคันคลอง
และแหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 

-  30,000 30,000 ท าให้การระบายน้ าได้ดี
และได้พื้นท่ีใช้ประโยชน์
ได้สูงสุดคดิเป็นร้อยละ 
80 

-เพื่อให้การระบายน้ าได้ด ี
และได้พื้นท่ีสาธารณะใช้
ประโยชนไ์ดสู้งสุด 

กองช่าง 

3 โครงการก าจดัวัชพืช หมู่ที่ 
1 จากสะพานหนองกระดี่
ถึงบริเวณบ้านนางสมนึก 
ประดับเพชร 
 

เพื่อการระบายน้ าได้ดี 
ไม่เกดิน้ าท่วมขัง 

ก าจัดวัชพืชบริเวณคันคลอง
และแหล่งน้ าสาธารณะ 
 

-  70,000 - ไม่มีน้ าท่วมขังในบรเิวณ
พื้นที่เป้าหมายร้อยละ80 

เพื่อการระบายน้ าได้ดี ไม่
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

4 โครงการรณรงค์การ
ประหยดัพลังงาน 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมอนุรักษ์และ
ประหยดัพลังงาน 

- ปริมาณการใช้พลังงาน      
ไฟฟ้าลดลง 
- ประหยัดน้ ามัน 
- ปริมาณการใช้น้ าลดลง 
 

-  50,000 50,000 ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้พลังงานในด้านต่างๆ 
คิดเป็นร้อยละ 80 

ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้พลังงานในด้านต่าง ๆ 

สนง.ปลัด 

5 โครงการถนนสวยด้วยมือ
เราถวายพ่อ(รักทาง-รัก
ถิ่น) 
 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้
สวยงามและเหมาะสม 

จากบริเวณถนนทางเข้า
ต าบลห้วยไผ่และบริเวณ
รอบหมู่บ้าน 

20,000  - - ชุมชนน่าอยู่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยคดิเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้
สวยงามและเหมาะสม 

สนง.ปลัด 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

6 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
บริเวณต้นสะตือ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้
สวยงามและเหมาะสม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณต้น
สะตือ ก่อสร้างแนวกันดิน
ยาว 17.50 เมตร 
 

100,000  100,000 100,000 ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยคดิ
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้
สวยงามและ
เหมาะสม 

     กองช่าง 

7 โครงการรณรงค์สรา้ง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมปี 2560 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์สร้างจติส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
ได้แก่ทรัพยากรดินและน้ า
ได้รับการอนุรักษ์และคงอยู่
สืบไป 
 

-  50,000 50,000 ประชาชนได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติคดิ
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สนง.ปลัด 

8 โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์สร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ได้แก่ทรัพยากรดินและน้ า
ได้รับการอนุรักษ์และคงอยู่
สืบไป 
 

10,000  - - ประชาชนได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติคดิ
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สนง.ปลัด 

9 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
คุ้มครองดูแลบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายของ
รัฐและค าสั่งของทางราชการ 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครอง
ดูแลบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
ลดโลกร้อนโครงการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ฯลฯ 
 

-  30,000 30,000 ประชาชนได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติคดิ
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สนง.ปลัด 

 
 



-๖๔- 
 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมืองและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 3การส่งเสริมการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลระบบบริหารจัดการมลพิษ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการรณรงค์การคดัแยก
ขยะในครัวเรือน 
 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การก าจัดขยะและลด
ปริมาณขยะภายใน
ชุมชนโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 

จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ การคัด
แยกขยะในครัวเรือน
เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน 
ประชาชนไดรู้้ถึง
ประโยชน์ของยะ 
 

30,000  50,000 50,000 สภาพแวดล้อมดีขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ก าจัดขยะและลด
ปริมาณขยะภายใน
ชุมชนโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ส านักปลดั 

2 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ที่ 1 (จ านวน 2 จุด) 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การก าจัดขยะและลด
ปริมาณขยะภายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
จ านวน 2 จุด  

-  30,000 30,000 สภาพแวดล้อมดีขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ก าจัดขยะและลด
ปริมาณขยะภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

3 โครงการก าจดัวัชพืช/ต้นไม้
ริมทาง หมู่ที่ 4 
 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีถนน ก าจัดวัชพืช/ต้นไมร้ิมทาง 
หมู่ที่ 4 โดยการฉีดพ่น/
แรงงานถากถาง 
 

-  20,000 20,000 สภาพแวดล้อมดีขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีถนน กองช่าง 

4 
 
 
 

โครงการป้องกันและรณรงค์
การบ าบัดน้ าเสีย 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การก าจัดน้ าเสียใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมป้องกันและ
รณรงค์ ติดป้าย
ประชาสมัพันธ์ เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับการแกไ้ขปัญหา              
น้ าเสีย 
 

-  20,000 20,000 สภาพแวดล้อมดีขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ก าจัดน้ าเสียในชุมชน 

ส านักปลดั 
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