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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้และ
พัฒนากระบวนทัศน์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร  

เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

จัดส่งพนักงานส่วนต าบล ,
พนักงานจ้าง ,คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาอบต. เข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา 
ตามที่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนจัดฯ ตามค าสั่งอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชา     

-  300,000 300,000 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 
 

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและทัศนะศึกษา
ดูงาน ของคณะผู้บริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ และ
ผู้น าชุมชน 

เพื่อฝึกอบรมสัมนา
ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ผู้น าชุมชน / กลุ่มสตรี /     
อปพร./คณะผูบ้ริหาร /
สมาชกิสภาอบต./พนักงาน
ส่วนต าบล/ พนักงานจ้าง / 
ประชาชน 

250,000  350,000 350,000 บุคลากรสามารถ   
ใช้ความรู้ที่ไดร้ับ    
มาปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน   
การท างานคิด     
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อจัดทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีและพัฒนา
ความรู้ ความสามารและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

ส านักปลดั 
 

3 โครงการฝึกอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อมสูส่ังคมอาเซียน 

เพื่อส่งเสริมการฟัง /
พูด/ภาษาอังกฤษ 
ให้กับกลุ่มคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก ผู้น า
ชุมชน พนักงานส่วน
ต าบล 

รณรงค์/จัดกจิกรรม/
ฝึกอบรมการฟัง/พูด/
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาเซยีน 

30,000  - - ได้พัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษา
เพิ่มขึ้นไม่น้อย     
กว่าร้อยละ 80  

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
ผู้น าชุมชน พนักงาน
ส่วนต าบล มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในการฟัง/
พูด 

ส านักปลดั 



-๖๖- 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560   2561  2562 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและ
เว็บไซด ์

เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ให้บริการ Internet แก่
ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลู
ข่าวสารที่ทันสมัย และ
รองรับการด าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยตี่าง ๆ 

เพื่อเป็นค่าจัดท าระบบ
เชื่อมต่อ Internet เพื่อการ
บันทึกข้อมูลพื้นฐานของ 
อบต. , ข้อมูลการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของ อบต. , 
การจัดหาพสัดดุ้วยระบบ E- 
ฯลฯ  เพื่อเปดิบริการให้
ประชาชนมากกว่า  ๑  
เครื่องตลอดจนสามารถใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
เครือข่ายภายในกิจการอื่นๆ 
เช่น  แลกเปลี่ยนข้อมลู
ระหว่างกัน  การใช้อุปกรณ์
อื่นๆ เช่น Printer  ร่วมกัน 

-  50,000 50,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ให้บริการ Internet   
แก่ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย และรองรับ
การด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ   
เสียภาษ ี

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีออกบริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีใน
ต าบล  จ านวน 5 หมู่บ้าน 
 

20,000  50,000 50,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เสียภาษ ี

กองคลัง 

3 โครงการพัฒนาระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ   
เสียภาษ ี

พัฒนาระบบแผนทีภ่าษ ี 30,000  200,000 200,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เสียภาษ ี

กองคลัง 

 

 

 



-๖๗- 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

   4 โครงการจดัซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง 

เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อ 
ไว้ใช้สอยภายใน อบต.
ห้วยไผ ่

เพื่อเป็นการจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างที่จ าเป็น เช่น 
ค้อน ตะปู ไม้ เหล็ก     
ลวด ฯลฯ 
 

30,000  30,000 30,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อการบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

5 โครงการจดัซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อวัสดสุ านักงาน
เพื่อ ไว้ใช้สอยภายใน 
อบต.ห้วยไผ ่

เพื่อเป็นการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น ปากกา 
ดินสอ กระดาษ หมึก
พิมพ์ ฯลฯ สิ่งเครื่องใช้
ต่าง ๆ ฯลฯ 
 

150,000  150,000 150,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อจัดหาวัสดุและ
ครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อ
ไว้ใช้สอยภายใน  
อบต.ห้วยไผ ่

-สนง.ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วนการศึกษาฯ 

6 
 

โครงการจดัซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัวเพื่อไว้ใช้สอย
ภายใน อบต.ห้วยไผ ่

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวต่างๆ เช่น ถังขยะ  
เข่ง ไม้กวาด แปรง  แก้ว  
สบู่ น้ ายาลา้งห้องน้ า 
น้ ายาเช็ดกระจก ฯลฯ   
 

45,000  45,000 45,000 เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อจัดหาวัสดุงาน
บ้านงานครัวเพื่อไว้ใช้
สอยภายใน อบต.ห้วย
ไผ ่

-สนง.ปลัดฯ 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วนการศึกษาฯ 

7 โครงการจดัซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น   

เพื่อจัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิง
และหล่อลื่นไว้ใช้สอย
ภายใน  อบต.ห้วยไผ ่

จัดซื้อน้ ามันดเีซล     
น้ ามันเบนซินน้ ามันเครื่อง  
น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ    
ส าหรับรถจักรยานยนต/์
รถยนต์  เครื่องตดัหญา้  
เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ 
  

250,000  250,000 250,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อจัดหาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ไว้ใช้สอยภายใน  
อบต.ห้วยไผ ่

-สนง.ปลัด 
-กองช่าง 

 
 
 
 



-๖๘- 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

   8 โครงการจดัซื้อวัสดุ
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรไว้ใช้สอย
ภายในอบต.ห้วยไผ ่

จัดหาวัสดุการเกษตรไว้ใช้
สอยภายในท่ีส าคัญต่างๆ
เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สปริง
เกลอร์  สารเคมีป้องกัน
และก าจดั ฯลฯ 

70,000  70,000 70,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อจัดหาวัสดุ
การเกษตรไว้ใช้สอย
ภายในอบต.ห้วยไผ ่

-สนง.ปลัด 
-กองช่าง 

9 โครงการจดัซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ่

เพื่อจดัซื้อวัสดโุฆษณา
และเผยแพรไ่ว้ใช้สอย
ภายในอบต.ห้วยไผ ่

จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการ
โฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ 
เช่น พู่กัน ฟิล์ม เมมโมรี่
การ์ด กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ ฯลฯ 

35,000  35,000 35,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อจัดหาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ไว้ใช้สอย
ภายในอบต.ห้วยไผ่ 

สนง.ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 
 

10 
 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอรไ์ว้ใช้สอย
ภายในอบต.ห้วยไผ ่

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์    
ไว้ใช้สอยภายในอบต. เช่น
เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมลู 
เครื่องกระจายสญัญาณ 
สายเคเบิล กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ 

120,000  120,000 120,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนคิด
เป็นร้อยละ 80 

 

เพื่อจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอรไ์ว้ใช้สอย
ภายในอบต.ห้วยไผ ่

-สนง.ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 
 

11 โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อวัสดไุฟฟ้า
และวิทยุไว้ใช้สอย
ภายใน อบต.ห้วยไผ ่

จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ส าหรับใช้ในอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
อาคารเอนกประสงค์ เช่น  
ค่าหลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ฯลฯ  

100,000  100,000 100,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อจัดหาวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุไว้ใช้สอย
ภายใน อบต.ห้วยไผ ่

-สนง.ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 
 

12 โครงการจดัซื้อวัสดุกีฬา เพื่อจัดซื้อวัสดไุฟฟ้า
และวิทยุไว้ใช้สอย
ภายใน อบต.ห้วยไผ ่

จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ส าหรับใช้ในอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
อาคารเอนกประสงค์ เช่น  
ค่าหลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ฯลฯ  

50,000  50,000 50,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อจัดหาวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุไว้ใช้สอย
ภายใน อบต.ห้วยไผ ่

-สนง.ปลัด 
-กองการศึกษาฯ 
 

 



-๖๙- 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

 13 โครงการจดัซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  

เพื่อจัดหาวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
ไว้ใช้สอยภายใน อบต.
ห้วยไผ ่

จัดหาวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ส าหรับ อบต.เช่น
แบตเตอรีย่างนอก ยางใน 
หัวเทียน  ไขควง ฯลฯ 

-  50,000 50,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน  
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อจัดหาวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
ไว้ใช้สอยภายในอบต.
ห้วยไผ ่

-สนง.ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 
 

14 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุและครภุัณฑ์ของ 
อบต.ห้วยไผ ่

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 -  เครื่องถ่ายเอกสาร 
 -  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 -  รถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง /รถยนต ์
- วัสดุ และครุภณัฑ์
ส านักงาน  อ่ืนๆ ฯลฯ 
 

-  200,000 200,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน  
คิดเป็นร้อยละ 80 

 

เพื่อบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภณัฑ์ของ อบต.
ห้วยไผ ่

-สนง.ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 

  15 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง  

เพื่อให้การท างาน 
ในการบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ 

รถยนต์นั่งส่วนกลาง ฯลฯ    -  1,500,000 1,500,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน   
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การท างานใน
การบริการประชาชน 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

16 โครงการจดัการเลือกตั้ง 
นายก อบต./สมาชิกสภาฯ 

เพื่อการบริหารจัดการ    
ที่ด ี

จัดเลือกตั้งนายก อบต./
สมาชิกสภาฯ 
 

-  100,000 100,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน  
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการบริหารจัดการ
ที่ด ี

ส านักปลดั 

17 
 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อโตะ๊ เก้าอี้ พัดลม               
ตู้เก็บเอกสาร เครื่อง
พิมพ์ดีด ช้ันวางของ 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

150,000  150,000 150,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ใหบ้ริการประชาชน  
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 

 
 



-๗๐- 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

18 จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี ดีวีดี
เครื่องขยายเสียง วิทยุ -
เทป เครื่องรับส่งวิทยุ
หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่อง
อัดส าเนา ฯลฯ 
 

-  100,000 100,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 

19 จัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่  

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

จัดซื้อเครื่องรบัโทรทัศน์ 
กล้องถ่ายรูป กล้องถ่าย
วีดีโอ เครื่องฉายสไลต์
จอรับภาพ ฯลฯ 
 

50,000  50,000 50,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

-ส านักปลัด          
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 

20 จัดซื้อครภุัณฑ์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก
เตียงเด็กปฐมพยาบาล 
เครื่องกรองแสง เครื่องวัด
รังสีเครื่องวัดความถี่ ฯลฯ 
 

-  30,000 30,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

-ส านักปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

21 
 
 
 

จัดซื้อครภุัณฑ์การเกษตร เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก 
ควัน เครื่องสูบน้ า ฯลฯ 

100,000  100,000 100,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

-ส านักปลัด 
 

22 
 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปริ้น
เตอร์  เครื่องส ารอง
กระแสไฟฟ้า โน๊ตบุ๊ค 
ฯลฯ 

500,000  500,000 500,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ  

 



-๗๑- 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

23 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์
งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบ
รถเข็น,ตู้เย็นเครื่องกรองน้ า 
เครื่องท าน้ าเย็น ซิงค์ลา้งจาน  
เครื่องซักผ้า ช้ันวางของ   
ถ้วยจาน ฯลฯ 
 

20,000  20,000 20,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการบ ารุงดูแล
รักษาสภาพแวดล้อม
ส านักงานให้สวยงาม 
 

-ส านักปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

24 
 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
ก่อสร้าง  

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า     
สว่านกระแทก ปั๊มลม ฯลฯ 
 

30,000  30,000 30,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อการบ ารุงดูแล
รักษาสภาพแวดล้อม
ส านักงานให้สวยงาม 
 

-กองช่าง 
-ส านักปลัด 

25 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
โรงงาน 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

จัดซื้อเครื่องเจียร สว่าน    
เลื่อยวงเดือน แท่นตดัเหล็ก    
ตู้เช่ือมพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000  20,000 20,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อการบ ารุงดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานให้ดีอยู่เสมอ 

-กองช่าง 
-ส านักปลัด 

26 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ ์
การศึกษา 

เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน 

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน      
การสอน เช่น โตะ๊ เก้าอี้
นักเรียน ช้ันวางรองเท้า 
กระเป๋า ฯลฯ 
 

5,000  5,000 5,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อการบ ารุงดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานให้ดีอยู่เสมอ 

-กองการศึกษาฯ 
 

 

 

 

 



-๗๒- 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติราชการของอบต. 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงานท่ีท าการ อบต.
ห้วยไผ ่

เพื่อขยายอาคาร
ส านักงานให้เพียงพอต่อ
การบริการประชาชน 

ต่อเติมอาคารส านักงาน
ด้านหลัง  

-  1,000,000 1,000,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อขยายอาคาร
ส านักงานให้เพียงพอต่อ
การบริการประชาชน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณหน้าท่ีท าการอบต.
ห้วยไผ ่

เพื่อให้บริเวณที่ท าการ  
อบต. มีสภาพแวดล้อมท่ี
ดีเหมาะสมกับสถานท่ี
ราชการ 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ    
ที่ท าการอบต.ห้วยไผ่ 

-  100,000 100,000 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้บริเวณที่ท าการ  
อบต. มีสภาพแวดล้อม      
ที่ดีเหมาะสมกับสถานท่ี
ราชการ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบริเวณที่ท าการ 
อบต.ห้วยไผ ่

เพื่อการรองรับการ
บริการประชาชน 

ก่อสร้างระบบประปา  -  2,000,000 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อการรองรับการ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

4 โครงการต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อขยายอาคาร
เอนกประสงค์ให้
เพียงพอต่อการบริการ
ประชาชน 
 

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 

-  1,000,000 - เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อขยายอาคาร
เอนกประสงค์ให้
เพียงพอต่อการบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

6 
 
 
 

โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วย
ไผ ่

เพื่อเตรียมความพร้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

กั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

  90,000  - - เพื่อเตรียมความพร้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐานในการจัด
กิจกรรมเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อเตรียมความพร้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

กองช่าง 

 

 



-๗๓- 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติราชการของอบต. 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

7 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กต าบลห้วยไผ ่

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐานด้าน
อาคารและสถานท่ี ให้
ได้รับความปลอดภัยของ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ จดัท า
สวนหย่อม ปรับพืน้สนาม
เด็กเล่น กั้นห้อง ท าถนน
ทางเดิน ที่น่ังส าหรับเด็ก 
ถมดิน ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่ง
ไม้ ทาสี  

-  100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีสวยงามเป็น
ระเบียบและปลอดภัย 
คิดเป็นร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ  
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และน าความรู้ตา่งๆ      
ในการอบรมมา
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

8 โครงการต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ห้วยไผ ่

เพื่อเตรียมความพร้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-ต่อเติมฝ้า เพดานอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
-กั้นห้องเรียน 

-  100,000 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนคิดเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อเตรียมความพร้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

9 โครงการก่อสร้างอ่างล้าง
หน้าเด็ก 

เพื่อเตรียมความพร้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-จัดซื้ออ่างล้างหน้าเด็ก -  30,000 30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนคิดเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อเตรียมความพร้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

10 โครงการปรับปรุงพื้น คสล. 
บริเวณรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยไผ ่

เพื่อให้การระบายน้ า    
ได้ดไีม่ท่วมขัง 
 

-ปรับปรุงพื้น คลส. 
บริเวณรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

-  150,000 150,000 การระบายน้ าได้ดี ไม่
ท่วมขังคิดเป็นร้อยละ 
80 
 

เพื่อให้การระบายน้ า     
ได้ดไีม่ท่วมขัง 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

11 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลห้วยไผ ่

เพื่อเตรียมความพร้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-ต่อเติมห้องน้ าผูป้กครอง 
-ต่อเติมห้องครัว 

300,000  150,000 150,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนคิดเป็นร้อยละ80 

เพื่อเตรียมความพร้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 



-๗๔- 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี  
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติราชการของอบต.   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

12 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าพร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 2 
บริเวณอาคารอเนกประสงค์
อบต.ห้วยไผ ่

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังให้
การระบายน้ าได้ด ี

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด (ตามแบบอบต.
ก าหนด) 

-  500,000 - มีการระบายน้ าไดด้ี      
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
ให้การระบายน้ าได้ด ี

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณอาคารอเนกประสงค์
อบต.ห้วยไผ ่

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.00เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 

-  300,000 - เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

14 
 
 

โครงการก่อสร้างถมดิน           
หมู่ที่ 2 บริเวณสนามหน้าที่   
ท าการอบต.ห้วยไผ ่
 

ปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม
เหมาะสม 

ก่อสร้างถมดิน บริเวณสนาม
หน้าท่ีท าการอบต.ห้วยไผ ่

-  500,000 - มีพื้นที่เพ่ิมขึ้นคิด        
เป็นร้อยละ 80 

ปรับปรุงพื้นที่ให้
เหมาะสมและสวยงาม 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า           
3 เฟส ท่ีท าการอบต.ห้วยไผ ่
 

เพื่อมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า  3 เฟส -  300,000 - มีไฟฟ้าใช้ภายใน
ส านกังานเพิ่มขึ้น         
คิดเป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

สนง.ปลัด 

16 โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารตา่ง ๆ ทาง
ราชการ 

ขนาดกว้าง 2.50 ม.       
ยาว 5.00 ม. (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

25,000  - - เพื่อใช้ส าหรับ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร                    
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
รู้ข่าวสารต่างๆ ทาง
ราชการ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
บริเวณที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยไผ ่

เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน  
มีคุณภาพ 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมติดตั้งอุปกรณ ์

100,000  - - เพื่อให้ประชาชนรับรู้
ข่าวสารมคีุณภาพ       
คิดเป็นร้อยละ 80 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน              
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 



-๗๕- 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                          
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด                 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ตั้งจุดบริการและรักษาความ
ปลอดภัยแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรมในต าบลและ
ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อจ่าย
เป็นค่าตั้งจุดบริการและรักษา
ความปลอดภัย ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม
ภายในต าบลร่วมกับ อปพร.
อบต.ห้วยไผ่ และชุดรักษา
ความปลอดภัยของหมู่บ้าน 
 

-  50,000 50,000 อุบัติเหตลุดลงคิด
เป็นร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย/อุบัตเิหตุ
ทางถนนลดลง 

สนง.ปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาสาธารณภัยที่เกดิขึ้น
โดยไม่คาดคิดหรือกรณี
ฉุกเฉิน (เงินส ารองจ่าย) 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัและ
ปัญหาสาธารณภัย 
ต่าง ๆ  
 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ 

400,000  400,000 400,000 คุณภาพชีวิต
ผู้ประสบภยัดีขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัและ
ปัญหาสาธารณภัย 
ต่าง ๆ 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



-๗๖- 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                       
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด                 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ต าบลห้วยไผ่ 
ประจ าปี 2560 
 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
ท างานของ อปพร.
ต าบลห้วยไผ่  

จัดฝึกอบรม ทบทวนความรู้
และเพิ่มศักยภาพให้กับ    
อปพร.ต าบลห้วยไผ ่

30,000  100,000 100,000 อุบัติเหตลุดลง    
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การท างานของ    
อปพร.ต าบลห้วยไผ่  

สนง.ปลัด 

4 โครงการจดัซื้อวัดสุเครื่อง
แต่งกาย  

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
ท างานของ อปพร.
ต าบลห้วยไผ ่

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การ
ด าเนินงานชอง อปพร.             
เช่น เครื่องแต่งกาย กรวย      
ไฟฉาย กระบอง เข็มขดั
หมวก เครื่องหมาย ฯลฯ 
 

30,000  50,000 50,000 ศักยภาพของ             
อปพร.เพิ่มขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การท างานของ อป
พร.ต าบลห้วยไผ ่

สนง.ปลัด 

5 โครงการรู้กฎลดอุบัติเหต ุ เพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชนรู้กฎ
จราจรเพื่อป้องกันลด
อุบัติเหตุ  

รณรงค์ ประชาสมัพันธ์ ให้
ความรู้กับเด็กในสถานศึกษา
และประชาชนได้เรียนรู้    
กฎจราจร เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ    
 

        -  20,000 20,000 อุบัติเหตลุดลง    
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชนรู้กฎ
จราจรเพื่อป้องกัน
ลดอุบัตเิหตุ  

สนง.ปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมสร้าง
ความรู้ความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

เพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชนรู้กฎ
จราจรเพื่อป้องกันลด
อุบัติเหตุ  

รณรงค์ ประชาสมัพันธ์ ให้
ความรู้กับเด็กในสถานศึกษา
และประชาชนได้เรียนรู้    
กฎจราจร เพื่อป้องกันลด
อุบัติเหตุ    

20,000  - - อุบัติเหตลุดลง    
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชนรู้กฎ
จราจรเพื่อป้องกัน
ลดอุบัตเิหตุ  

สนง.ปลัด 

 
 
 
 



-๗๗- 
 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการจดัเวทีประชาคม 
หมู่บ้าน ต าบล เพื่อการจดัท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนาต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
ต าบล เพื่อจัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนาสามป ี

-  30,000 30,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 
ต าบล เพื่อจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
สามป ี
 

สนง.ปลัด 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการจัดท า
แผนพฒันา 

เพื่อประชุมชี้แจงการจัดเก็บ
ข้อมูล การบันทึกข้อมูล และ
เป็นค่าจัดเก็บ บันทึกข้อมูล 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการ
ฝึกอบรม  
 

-  20,000 20,000 จัดเก็บข้อมลู
พื้นฐานได้ตรงเป้า
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนา 

สนง.ปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพและบรูณาการแผน
ชุมชน แผนพัฒนาสามปีและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปี 
2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

เพื่อฝึกอบรมพัฒนาคณุภาพ
และบูรณาการแผนชุมชน 
แผนพัฒนาสามปีและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

30,000  30,000 30,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพและบรูณา
การแผนชุมชน 
แผนพัฒนาสามปีและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

สนง.ปลัด 

4 
 

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อ
เสรมิสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้สิทธิใช้เสียงในระบอบ
ประชาธิปไตย 

รณรงค์/ฝึกอบรมเรื่อง
ระบอบประชาธิปไตย 

-  20,000 20,000 ประชาชนไปใช้
สิทธิในระบอบ
ประชาธิปไตยคิด
เป็นร้อยละ 80 
 

เพื่อรณรงค์/ฝึกอบรม
เรื่องระบอบ
ประชาธิปไตย 

สนง.ปลัด 

 


