
แบบ ผ.03

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง (ยุทธศาสตรที่ 4)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหราษฏรมีเสน รอบบึงลาดจินจาน หมูท่ี 2 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คสล. ทางคมนาคมท่ีดีขึ้น กวาง 4 ม. ยาว 1,119 ม. ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

หนา 0.15 ม. สะดวก

บาน สท.เกรียงไกร พันธุสะ ถึง 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถนนลาดยาง อท 4016 กวาง ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

4 ม. ยาว 990 ม. หนา 0.15 ม. สะดวก

พ้ืนที่ คสล.ไมนอยกวา 3,960

ตรม.

บริเวณสะพานปูนหมูที่ 6 โรงหมู 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถึงโรงเลี้ยงเปดนายวิเชียรถึงทาง ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

ออกศูนยราชการต.ไผดํา กวาง สะดวก

3.50 ม.ยาว 1,710 ม. พ้ืนที่คสล.

ไมนอยกวา 5,958 ตรม.

แบบ ผ.03

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง (ยุทธศาสตรที่ 4)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพ่ือใหราษฏรมีเสน หมูท่ี 1 ต.ไผดําฯ เชื่อมตอหมู 6 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

 ทางคมนาคมท่ีดีขึ้น ต.สี่รอย กวาง 3 เมตร ยาว 3,000 ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

เมตร สะดวก

 หมูท่ี 1 ต.ไผดําฯ เชื่อมตอหมู 12 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ต.บางจัก กวาง 4 เมตร ยาว ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

1,700 เมตร สะดวก

3 โครงการลาดยางทับถนน เพ่ือใหราษฏรมีเสน หมูท่ี 6 ต.ไผดําฯ เชื่อมตอหมู 8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คอนกรีต ทางคมนาคมที่ดีขึ้น ต.ไผดําฯ กวาง 3 เมตร ยาว ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

2,150 เมตร สะดวก

4 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหราษฏรมีเสน หมู 2 ต.ไผดําฯ เชื่อมตอ หมู 4 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คสล. ทางคมนาคมท่ีดีขึ้น ตําบลสี่รอย กวาง 3 เมตร ยาว ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

1,000 เมตร สะดวก

5 โครงการกอสรางสะพาน เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมู 6 ต.ไผดําฯ ฝงตรงขามสํานัก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ80ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คสล. คมนาคมท่ีดีขึ้น งานใหม ประชาชนมีความสะดวก สะดวกในการสัญจร

แบบ ผ.03

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง (ยุทธศาสตรที่ 4)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา



1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการกอสรางสะพาน เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูท่ี 4 ต.ไผดําฯ เชื่อมหมู 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ80ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คสล. คมนาคมท่ีดีขึ้น ต.มหาดไทย(ขางวดัมหาดไทย ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

อําเภอเมือง) สะดวก

7 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูท่ี 6-หมูท่ี 8 กวาง 4 เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละ80ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คลองระบายน้ํา (ฝงโรงวัว) คมนาคมท่ีดีขึ้น ยาว 3,700 เมตร ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

สะดวก

8 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูท่ี 6-หมูท่ี 8 กวาง 4 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละ80ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คลองระบายน้ํา(ฝงโรงหม)ู คมนาคมท่ีดีขึ้น ยาว 2,500 เมตร ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

สะดวก

9 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูท่ี 6-หมูท่ี 8 กวาง 4 เมตร 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 รอยละ80ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

(ฝงโรงวัว) คมนาคมท่ีดีขึ้น ยาว 3,700 เมตร ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

สะดวก

แบบ ผ.03

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง (ยุทธศาสตรที่ 4)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

10 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูท่ี 6-หมูท่ี 8 กวาง 4 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละ80ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา



(ฝงโรงหม)ู คมนาคมท่ีดีขึ้น ยาว 2,500 เมตร ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

สะดวก

11 โครงการขยายถนน คสล. เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง เสนบานนายมานพ แชมชอย 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ80ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คมนาคมท่ีดีขึ้น หมูท่ี 6 ถึงหมูที่ 8 เชื่อมถนน ประชาชนมีความ สะดวกในการสญัจร

ลาดยาง อท 4005 กวาง 4 เมตร สะดวก

ยาว 1,213 เมตร

12 โครงการกอสรงถนน คสล. เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง เสนรอบบึงเบิกไพร หมูท่ี 8 กวาง 7,100,000 7,100,000 7,100,000 7,100,000 รอยละ80ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คมนาคมท่ีดีขึ้น 4-6 เมตร ยาว 1,970 เมตร ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

สะดวก

13 โครงการลาดยาง(รีไซก้ิง) เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง จากบานนายนิคม สนเทห หมู 8 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ80ของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

คมนาคมท่ีดีขึ้น ต.ไผดําฯ เชื่อมถนนทางหลวง ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

3501 บานไผดําฯ กวาง 6 เมตร สะดวก

ยาว 3,000 เมตร พรอมไหลทาง

แบบ ผ.03

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง (ยุทธศาสตรที่ 5)

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอดคลอง เพ่ือเกษตรกรมีนํ้า -บริเวณหนองเบิกไพรและ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละ 80 ของ แหลงนํ้าไดรับการ กองสาธารณสุข

สําหรับทําเกษตรกรรม ดาดคอนกรีต หมู 1-8 แหลงนํ้าไดรับการ พัฒนา

-คลองทาอู-คลองประโคน 1,546,000 1,546,000 1,546,000 1,546,000 พัฒนา

หมู 1 ปากกวาง 10 ม. ยาว

1,700 ม. ลึก 4 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา



-คลองทาอู-ลาดมะไฟ หมู 1 1,364,000 1,364,000 1,364,000 1,364,000

ปากกวาง 10 ม. ยาว 1,500 ม.

ลึก 4 ม.

-คลองสุคนธ หมู 8 ปากกวาง 1,949,000 1,949,000 1,949,000 1,949,000

11 ม. ยาว 2,700 ม. ลึก 3.5 ม.

-หนองอายรัง หมู 8 พ้ืนที่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

17,770 ตรม. ลึก 4 ม.

-หนองตามแยม หมู 6 พ้ืนที่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

16,000 ตรม.ลึก 4 ม.

แบบ ผ.03

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง(ยุทธศาสตรที่ 5)

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1แผนงานสาธารณสุข  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-คลองหนองจอก หมู 1 พ้ืนที่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของ แหลงนํ้าไดรับการ กองสาธารณสุข

16,000 ตรม.ลึก 4 ม. แหลงนํ้าไดรับการ พัฒนา

พัฒนา

2 โครงการขุดดินดวยเครื่อง เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ํา หมู 6 พ้ืนที่ 43,106.25 ลบม. 1,473,000 1,473,000 1,473,000 1,473,000 รอยละ 80 ของ แหลงนํ้าไดรับการ กองชาง

จักรบึงหนองเบิกไพร สําหรับทําเกษตรกรรม ประชาชนมีน้ําเพ่ือ พัฒนา

การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา











 


