
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 (พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (ยุทธศาสตรที่ 4)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

1 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูที่ 6-หมูท่ี 8 กวาง 4 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

คลองระบายน้ํา(ฝงโรงวัว) คมนาคมท่ีดีขึ้น เมตร ยาว 3,700 เมตร ของประชาชน รับความสะดวก

 มีความสะดวก ในการสัญจร

 ในการสัญจร

2 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูที่ 6-หมูท่ี 8 กวาง 4 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

คลองระบายน้ํา คมนาคมท่ีดีขึ้น เมตร ยาว 2,500 เมตร ของประชาชน รับความสะดวก

(ฝงโรงหม)ู มีความสะดวก ในการสัญจร

ในการสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 (พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (ยุทธศาสตรที่ 4)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

3 โครงการลาดยางทับ เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูที่ 6 เชื่อมหมูท่ี 8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

ถนนคอนกรีต คมนาคมท่ีดีขึ้น กวาง 3 เมตร ยาว 2,150 ของประชาชน รับความสะดวก

 เมตร มีความสะดวก ในการสัญจร

 

4 โครงการกอสราง เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

กําแพงดินเสริมดิน คมนาคมท่ีดีขึ้น 1,200 ม. สูง 0.50 ม. ของประชาชน รับความสะดวก

พรอมลงลูกรังรอบบึง  มีความสะดวก ในการสัญจร

ลาดจินจาน  

 

5 โครงการกอสราง เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง คลองชลประทานทายบาน 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

สะพาน คสล. คมนาคมท่ีดีขึ้น นางเรียม(โรงหมู)ไมมีทาง ของประชาชน รับความสะดวก

  เทาหมู 6 กวาง 7 ม. มีความสะดวก ในการสัญจร

 ยาว 12 ม.

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด(ยุทธศาสตรที่ 4) 

1.ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

งบประมาณและที่ผานมา



1.1แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

6 โครงการกอสราง เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง บริเวณหนาบานนาง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

สะพาน คสล. คมนาคมท่ีดีขึ้น มาลี ผลแยม หมูท่ี 8 ของประชาชน รับความสะดวก

  กวาง 7 ม. ยาว 12 ม. มีความสะดวก ในการสัญจร

7 โครงการกอสราง เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมู 4 ต.ไผดําฯ เชื่อมหมู 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

สะพาน คสล. คมนาคมท่ีดีขึ้น ต.มหาดไทย (ขางวดัมหาด ของประชาชน รับความสะดวก

ไทย อ.เมือง) มีความสะดวก ในการสัญจร

8 โครงการขยายเขต เพ่ือใหประชาชนไดใชในสายทาอู-ปอมตํารวจ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

ไฟฟาสาธารณะและ สัญจรไปมาในยามค่ําคืนระยะทาง 2 กิโล ของประชาชน รับความสะดวก

ไฟฟาสองสวางพรอม  มีไฟฟาใช ในการสัญจร

ติดต้ังโคม  

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด(ยุทธศาสตรที่ 4) 

1.ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

9 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมู 1 ต.ไผดําฯ เชื่อมตอ 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

งบประมาณและที่ผานมา



คมนาคมท่ีดีขึ้น หมู 6 ต.สี่รอย กวาง 3 เมตร ของประชาชน รับความสะดวก

 ยาว 3,000 เมตร มีความสะดวก ในการสัญจร

10 โครงการเสริมดินลงลูกรัง เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมู 1 ต.ไผดําฯ เชื่อมตอ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

คมนาคมท่ีดีขึ้น หมู 12 ต.บางจัก กวาง 4 ของประชาชน รับความสะดวก

เมตร ยาว 1,700 เมตร มีความสะดวก ในการสัญจร

11 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมู 2 ต.ไผดําฯ เชื่อมตอ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

คสล. คมนาคมท่ีดีขึ้น หมู 4 ต.สี่รอยกวาง 3 เมตร ของประชาชน รับความสะดวก

ยาว 1,000 เมตร มีความสะดวก ในการสัญจร

12 โครงการกอสราง เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง เชื่อมตอหมู 6 ต.ไผดําฯ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

สะพาน คสล. คมนาคมท่ีดีขึ้น (ฝงตรงขามสํานักงาน ของประชาชน รับความสะดวก

เทศบาลแหงใหม) มีความสะดวก ในการสัญจร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด(ยุทธศาสตรที่ 4) 

1.ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

13 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูที่ 6-หมูท่ี 8 กวาง 4 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

คสล.(ฝงโรงวัว) คมนาคมท่ีดีขึ้น เมตร ยาว 3,700 เมตร ของประชาชน รับความสะดวก

มีความสะดวก ในการสัญจร

14 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูที่ 6-หมูท่ี 8 กวาง 4 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

คสล.(ฝงโรงหม)ู คมนาคมท่ีดีขึ้น เมตร ยาว 2,500 เมตร ของประชาชน รับความสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

งบประมาณและที่ผานมา



มีความสะดวก ในการสัญจร

15 โครงการขยายถนน คสล. เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง เสนบานนายมานพ หมู 6 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

คมนาคมท่ีดีขึ้น ถึง หมู 8 เชื่อมถนนลาดยาง ของประชาชน รับความสะดวก

อท 4005 กวาง 4 เมตร มีความสะดวก ในการสัญจร

ยาว 1,213 เมตร

16 กอสรางถนน คสล. เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง หมูที่ 8 เสนรอบบึงหนอง 7,100,000 7,100,000 7,100,000 7,100,000 รอยละ 80 ประชาชนได อบจ.

คมนาคมท่ีดีขึ้น เบิกไพร กวาง 4-6 เมตร ของประชาชน รับความสะดวก

ยาว 1,970 เมตร มีความสะดวก ในการสัญจร

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด(ยุทธศาสตรที่ 4) 

1.ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะไดรับ ขอประสาน

17 โครงการลาดยาง(รีไซก้ิง) เพ่ือใหราษฏรมีเสนทาง จากบานนายนิคม สนเทห 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ80ของ ประชาชนไดรับความ อบจ.

คมนาคมท่ีดีขึ้น หมู 8 ต.ไผดําฯ เชื่อมถนน ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร

ทางหลวง 3501-บานไผดําฯ สะดวก

กวาง 6 เมตร ยาว 3,000

เมตร พรอมไหลทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง

งบประมาณและที่ผานมา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง (ยุทธศาสตรที่ 5)

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

1 โครงการขุดลอดคลอง เพ่ือเกษตรกรมีนํ้า บริเวณหนองลาดมะไฟ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละ 80 ของ แหลงน้ําไดรับ อบจ.

สําหรับทําเกษตรกรรม หมู 1ต.ไผดําฯ แหลงนํ้าไดรับการ การพัฒนา

พ้ืนที่ 36,800 ตรม. พัฒนา

บริเวณหนองอายรัง หมู 8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แหลงนํ้าไดรับการ การพัฒนา อบจ.

ต.ไผดําฯ พื้นท่ี 11,680 พัฒนา

ตรม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา
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