
ท่ี ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่ขอ

 ของ อปท.ใน โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

เขตจังหวัด

1 พัฒนาเมือง การพัฒนาดาน การพัฒนา เคหะและ โครงการเสริมดินเพ่ือใหราษฏร หมูที่ 6-หมูท่ี 8 กวาง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง 

นาอยู สูสังคม โครงสรางพ้ืน ดานโครงสราง ชุมชน คันคลองระบาย มีเสนทาง 4 เมตร ยาว 3,700 เมตร ของประชาชน รับความ

มั่นคง ฐาน พ้ืนฐาน น้ํา (ฝงโรงวัว) คมนาคมท่ีดี  มีความสะดวก สะดวกในการ

และเปนสุข สาธารณูปโภค ขึ้น  ในการสัญจร สัญจร

และสาธารณูป  

2 การ โครงการเสริมดินเพ่ือใหราษฏร หมูที่ 6-หมูท่ี 8 กวาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง 

คันคลองระบาย มีเสนทาง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร ของประชาชน รับความ

น้ํา(ฝงโรงหม)ู คมนาคมท่ีดี มีความสะดวก สะดวกในการ

ขึ้น ในการสัญจร สัญจร

แบบ ผ.03/1

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

แบบ ผ.03/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด



ท่ี ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่ขอ

 ของ อปท.ใน โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

เขตจังหวัด

3 พัฒนาเมือง การพัฒนาดาน การพัฒนา เคหะและ โครงการเสริมดินเพ่ือใหราษฏร หมูที่ 1 ต.ไผดําฯ เชื่อมตอ 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง 

นาอยู สูสังคม โครงสรางพ้ืน ดานโครงสราง ชุมชน ลงลูกรัง มีเสนทาง หมู 6 ต.สี่รอย กวาง 3 ม. ของประชาชน รับความ

มั่นคง ฐาน พ้ืนฐาน คมนาคมท่ีดี ยาว 3,000 ม. มีความสะดวก สะดวกในการ

และเปนสุข สาธารณูปโภค ขึ้น ในการสัญจร สัญจร

และสาธารณูป หมูที่ 1 ต.ไผดําฯ เชื่อมตอ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง 

การ หมู 12 ต.บางจัก กวาง ของประชาชน รับความ

3.50 ม. ยาว 1,700 ม. มีความสะดวก สะดวกในการ

ในการสัญจร สัญจร

4 พัฒนาเมือง การพัฒนาดาน การพัฒนา เคหะและ โครงการลาดยางเพ่ือใหราษฏร หมู 6 ต.ไผดําฯ เชื่อมตอ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง 

นาอยู สูสังคม โครงสรางพ้ืน ดานโครงสราง ชุมชน ทับถนน คสล. มีเสนทาง หมู 8 ต.ไผดําฯ กวาง 3 ของประชาชน รับความ

มั่นคง ฐาน พ้ืนฐาน คมนาคมท่ีดี เมตร ยาว 2,150 เมตร มีความสะดวก สะดวกในการ

และเปนสุข สาธารณูปโภค ขึ้น ในการสัญจร สัญจร

และสาธารณูป

การ 

ท่ี ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่ขอ

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

งบประมาณและที่ผานมา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.03/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง



 ของ อปท.ใน โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

เขตจังหวัด

5 พัฒนาเมือง การพัฒนาดาน การพัฒนา เคหะและ โครงการกอสรางเพ่ือใหราษฏร หมู 2 ต.ไผดําฯ เชื่อมตอ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง 

นาอยู สูสังคม โครงสรางพ้ืน ดานโครงสราง ชุมชน ถนน คสล. มีเสนทาง หมู 4 ต.สี่รอย กวาง 3 ม. ของประชาชน รับความ

มั่นคง ฐาน พ้ืนฐาน คมนาคมท่ีดี ยาว 1,000 ม. มีความสะดวก สะดวกในการ

และเปนสุข สาธารณูปโภค ขึ้น ในการสัญจร สัญจร

และสาธารณูป -หมู 6-หมู 8(ฝงโรงวัว) 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง 

การ กวาง 4 ม.ยาว 3,700 ม. ของประชาชน รับความ

มีความสะดวก สะดวกในการ

ในการสัญจร สัญจร

-หมู6-หมู 8(ฝงโรงหม)ู 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง 

กวาง 4 ม.ยาว 2,500 ม. ของประชาชน รับความ

มีความสะดวก สะดวกในการ

ในการสัญจร สัญจร

ท่ี ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่ขอ

 ของ อปท.ใน โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

เขตจังหวัด

6 พัฒนาเมือง การพัฒนาดาน การพัฒนา เคหะและ โครงการขยาย เพ่ือใหราษฏร สายบานนายมานพ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง 

นาอยู สูสังคม โครงสรางพ้ืน ดานโครงสราง ชุมชน ถนน คสล. มีเสนทาง แชมชอย หมู 6 ถึง ของประชาชน รับความ

แบบ ผ.03/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

งบประมาณและที่ผานมา



มั่นคง ฐาน พ้ืนฐาน คมนาคมท่ีดี หมู 8 เชื่อมถนนลาดยาง มีความสะดวก สะดวกในการ

และเปนสุข สาธารณูปโภค ขึ้น อท 4005 กวาง 4 เมตร ในการสัญจร สัญจร

และสาธารณูป ยาว 1,213 เมตร

7 การ โครงการกอสรางเพ่ือใหราษฏร สายเสนรอบบึงหนองเบิก 7,100,000 7,100,000 7,100,000 7,100,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง 

ถนน คสล มีเสนทาง ไพร หมูที่ 8 กวาง 4-6 ม. ของประชาชน รับความ

คมนาคมท่ีดี ยาว 1,970 ม. มีความสะดวก สะดวกในการ

ขึ้น ในการสัญจร สัญจร

8 โครงการลาดยางเพ่ือใหราษฏร จากบานนายนิคม สนเทห 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง 

(รีไซก้ิง) มีเสนทาง หมู 8 ต.ไผดําฯเชื่อมถนน ของประชาชน รับความ

คมนาคมท่ีดี ทางหลวง 3501-บานไผดําฯ มีความสะดวก สะดวกในการ

ขึ้น กวาง 6 ม.ยาว 3,000 ม. ในการสัญจร สัญจร

พรอมไหลทาง

ท่ี ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่ขอ

 ของ อปท.ใน โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

เขตจังหวัด

9 พัฒนาเมือง การพัฒนาดาน การพัฒนา เคหะและ โครงการปูผิว เพ่ือใหราษฏร หมูที่ 6 เชื่อมหมูท่ี 8 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง

นาอยู สูสังคม โครงสรางพ้ืน ดานโครงสราง ชุมชน จราจรแอสฟส มีเสนทาง (ทายลาด) กวาง 4.50 ม. ของประชาชน รับความ

มั่นคง ฐาน พ้ืนฐาน ติก คมนาคมท่ีดี ยาว 1,213 ม. มีความสะดวก สะดวกในการ

และเปนสุข สาธารณูปโภค ขึ้น สัญจร

10 และสาธารณูป โครงการกอ เพ่ือใหราษฏร หมูที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง

การ สรางกําแพงดิน มีเสนทาง 1,200 ม. สูง 0.50 ม. ของประชาชน รับความ

แบบ ผ.03/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

งบประมาณและที่ผานมา

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง



เสริมดินพรอม คมนาคมท่ีดี มีความสะดวก สะดวกในการ

ลงลูกรังรอบบึง ขึ้น สัญจร

ลาดจินจาน

11 โครงการกอ เพ่ือใหราษฏร คลองชลประทานทายบาน 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง

สรางสะพาน มีเสนทาง นางเรียม(โรงหมู)ไมมี ของประชาชน รับความ

คสล. คมนาคมท่ีดี ทางเทาหมู 6 กวาง 7 ม. มีความสะดวก สะดวกในการ

ขึ้น ยาว 12 ม. สัญจร

ท่ี ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่ขอ

 ของ อปท.ใน โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

เขตจังหวัด

12 พัฒนาเมือง การพัฒนาดาน การพัฒนา เคหะและ โครงการกอ เพ่ือใหราษฏร บริเวณหนาบานนาง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง

นาอยู สูสังคม โครงสรางพ้ืน ดานโครงสราง ชุมชน สรางสะพาน มีเสนทาง มาลี ผลแยม หมูที่ 8 ของประชาชน รับความสะดวก

มั่นคง ฐาน พ้ืนฐาน คสล. คมนาคมท่ีดี กวาง 7 ม. ยาว 12 ม. มีความสะดวก ในการสัญจร

และเปนสุข สาธารณูปโภค ขึ้น

และสาธารณูป หมูที่ 4 ต.ไผดําฯ เชื่อม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง

การ หมูที่ 1 ต.มหาดไทย ของประชาชน รับความสะดวก

(ขางวดัมหาดไทย อ.เมือง) มีความสะดวก ในการสัญจร

บริเวณหมู 6 ต.ไผดําฯ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง

(ฝงตรงขามสํานักงาน ของประชาชน รับความสะดวก

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

แบบ ผ.03/1

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ



เทศบาลแหงใหม) มีความสะดวก ในการสัญจร

ท่ี ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา หนวยงาน

จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่ขอ

 ของ อปท.ใน โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

เขตจังหวัด

13 พัฒนาเมือง การพัฒนาดาน การพัฒนา เคหะและ โครงการขยาย เพ่ือใหประชา สายทาอู-ปอมตํารวจ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 รอยละ 80 ประชาชนได กองชาง

นาอยู สูสังคม โครงสรางพ้ืน ดานโครงสราง ชุมชน เขตไฟฟา ชนไดใชใน ระยะทาง 2 กิโล ของประชาชน รับความสะดวก

มั่นคง ฐาน พ้ืนฐาน สาธารณะและ สัญจรไปมา มีไฟฟาใช ในการสัญจร

และเปนสุข สาธารณูปโภค ไฟฟาสองสวาง ในยามค่ําคืน

และสาธารณูป พรอมติดตั้งโคม

การ 

14 พัฒนาเมือง ดานทรัพยากร การพัฒนา เคหะและ ขุดลอกบึง เพ่ือเกษตรกร หมูที่ 1 ต.ไผดําฯ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละ 80 แหลงนํ้าไดรับการกอง 

นาอยู สูสังคม ธรรมชาติและ ดานโครงสราง ชุมชน หนองลาดมะไฟ มีนํ้าสําหรับทํา พ้ืนที่ 36,800 ตรม. ของแหลงนํ้า พัฒนา สาธารณสุข

มั่นคงและ สิ่งแวดลอม พื้นฐาน เกษตรกรรม ไดรับการ

เปนสุข สาธารณูปโภค พัฒนา

การ ขุดลอกบึงหนอง หมูท่ี 8 ต.ไผดําฯ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 แหลงนํ้าไดรับการกอง 

อายรัง พ้ืนที่ 11,680 ตรม. ของแหลงนํ้า พัฒนา สาธารณสุข

ไดรับการ

พัฒนา

แบบ ผ.03/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

งบประมาณและที่ผานมา



ลงชื่อ...................................................................เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ ลงชื่อ                                                         ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ

             (นางสาวมิ่งขวัญ   สุทธิบูรณ)                     (นายไพโรจน   พวงศริ)ิ

           ปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา                นายกเทศมนตรีตําบลไผดําพัฒนา

ตรวจสอบขอมูลแลว สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดและกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด

ลงชื่อ ลงชื่อ

      (..................................................................)       (............................................................................)

          ทองถิ่นอําเภอวิเศษชัยชาญ                       นายอําเภอวิเศษชัยชาญ


