
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด(ยุทธศาสตรที่ 4)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา

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

1 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหราษฏรมีเสน บริเวณคลองระบายน้ํา 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับ

เสริมดินพรอมลงลูกรัง ทางคมนาคมท่ีดีขึ้น (ฝงโรงหม)ู ขนาดกวาง 3 ม. ประชาชนมีความ ความสะดวกใน

ยาว 2,540 ม. หมูท่ี 6 สะดวก การสัญจร

 

2 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหราษฏรมีเสน บริเวณริมคลองระบายน้ํา 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับ

เสริมดินพรอมลงลูกรัง ทางคมนาคมท่ีดีขึ้น (ฝงโรงวัว) ขนาดกวาง 3 ม. ประชาชนมีนํ้าใช ความสะดวกใน

ยาว 3,720 ม. หมูท่ี 6 การสัญจร

3 โครงการเสริมถนนลาด เพ่ือใหราษฏรมีเสน บานนายสํารวย รุงแสงถึงบาน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับ

ยาง ทางคมนาคมท่ีดีขึ้น นายวิจารณ หลาบขาว หมูท่ี6 ประชาชนมีความ ความสะดวกใน

กวาง 6 ม.ยาว 500 ม. หนา สะดวก การสัญจร

ประมาณ 30-50 ซม.

4 โครงการกอสรางประปา เพ่ือใชกับระบบประปา หมูที่ 1-8 จํานวน 1 จุด 2,771,000 2,771,000 2,771,000 2,771,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ํา

หมูบานแบบบาดาลขนาด บาดาลขนาดใหญ ประชาชนมีนํ้าใช เพื่อการอุปโภค-

ใหญ บริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1(พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด(ยุทธศาสตรที่ 4)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา

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

5 โครงการขยายเขตไฟฟา เพ่ือใชกับระบบประปา หมูท่ี 1-8 จํานวน 1 จุด 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ํา

ประปาบาดาลขนาดใหญ บาดาลขนาดใหญ ประชาชนมีน้ําใช เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค

6 โครงการปูผิวจราจรแอส เพ่ือใหราษฏรมีเสน เสนหนาวัด-บางตาเฉือน 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับ

ฟสติก ทางคมนาคมที่ดีขึ้น หมูที่ 1-หมูท่ี 3 กวาง 4 เมตร ประชาชนมีความ ความสะดวกใน

ยาว 1,880 เมตร สะดวก การสัญจร

7 โครงการซอมสรางถนน เพ่ือใหราษฏรมีเสน เสนปากคลองแพหมูท่ี 1 ถึง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดรับ

คสล. ทางคมนาคมท่ีดีขึ้น บานนางสาววนัดี เฉียบแหลม ประชาชนมีความ ความสะดวกใน

หมูท่ี 8 กวาง 3.50 เมตร สะดวก การสัญจร

ยาว 3,644 เมตร

8 โครงการติดตั้งกลอง เพ่ือประโยชนในการ หมูที่ 1-หมูท่ี 8 ตําบลไผดําฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนมีความ

CCTV ภายในตําบล ปฏิบัติงาน ประชาชนมีความ ปลอดภัยในทรัพย

ปลอดภัย สิน

9 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา หมูที่ 1-8 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ําใช

ประปาพรอมขยายแนว ในการอุปโภค-บริโภค -บริเวณทอเมนประปาหมู 5 487,300 487,300 487,300 487,300 ประขาชนมีนํ้า ในการอุปโภค

ประปา  -บริเวณจาก รพสต.ถึงปาก 150,000 150,000 150,000 150,000 อุปโภคบริโภค บริโภค

คลองแพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 (สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง (ยุทธศาสตรที่ 2)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา

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

1 โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหการติดตอราชการ พิพิธภัณฑบานทรงไทย หมู 6 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอยละ 80 ของ ผูมาติดตอราชการ

คอนกรีตเสริมเหล็กขยาย มีความสะดวกและ กวาง 5 ม. ยาว 130 ม. หนา ประชาชนมีความ

เขตไฟฟาสาธารณะและ ปลอดภัย 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีคอนกรีตไม สะดวกในการติดตอ

ไฟสองสวาง(ประติมา นอยกวา 650 ตรม. พรอมไฟ ราชการ

กรรม)พิพิธภัณฑบาน สองสวาง(ประติมากรรม)

ทรงไทย

2 โครงการกอสรางโดม เปนสถานที่จัดกิจกรรม 1 แหง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 ประชาชน ประชาชนมีสถานที่

เอนกประสงค(บริเวณ ตาง ๆ ภายในตาํบล มีสถานที่จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมภาย

พิพิธภัณฑบานเรือนไทย ในตําบล

3 โครงการกอสรางอาคาร เปนศนูยการเรียนูของ 1 แหง 503,000 503,000 503,000 503,000 รอยละ 80 มีศนูย มีสถานที่เปนแหลง

ศูนยการเรียนรู เด็กเยาวชนในตําบล การเรียนรูใหแก เรียนรูของเด็ก

และประชาชนทั่วไป เยาวชน ประชาชน เยาวชน ประชาชน

และนักทองเท่ียว นักทองเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 (สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง (ยุทธศาสตรที่ 2)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา

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

4 โครงการกอสรางหอง อํานวยความสะดวก 1 จุด 322,000 322,000 322,000 322,000 รอยละ 80 อํานวย มีสถานท่ีบริการ

สุขาชาย-หญิง ใหกับประชาชนและ ความสะดวก ใหแกนักทองเที่ยว

นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียว

ชมพิพิธภัณฑ

5 โครงการกอสรางกําแพง เปนแนวกั้นรอบบริเวณ 1 แหง 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 รอยละ 80 ของ เปนแนวเขตกั้น

ดินรอบพิพิธภัณฑบาน พิพิธภัณฑบานเรือน พิพิธภัณฑกันดิน พิพิธภัณฑบาน

เรือนไทย ไทย พังทลาย เรือนไทย

6 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ อาคารพิพิธภัณฑ 1 แหง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 เปน อาคารพิพิธภัณฑ

อาคารพิพิธภัณฑบาน สถานที่สําหรับเชิญ มีความสวยงาม

เรือนไทย ชวนนักทองเที่ยว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 (พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา



ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง(ยุทธศาสตรที่ 1)

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

1.1แผนงานเคหะและชุมชน    1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา

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

1 โครงการกอสรางศนูย เพ่ือใหมีอาคารสถานที่ 1 ศูนย 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 รอยละ 80 ของ อาคารสถานที่มี

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พรอมในการจัดการ ของเด็กมีสถานที่ท่ี ความเหมาะสม

ตําบลไผดําพัฒนา ศึกษา เหมาะสม

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 (พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเปนสุข)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอางทอง(ยุทธศาสตรที่ 4)

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคนและสังคม

1.1แผนงานเคหะและชุมชน    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา



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

1 โครงการจัดซื้อพื้นสนาม เพ่ือจัดซื้อพ้ืนสนาม หมูท่ี 5 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนมี

ฟุตซอลขนาดกวาง ฟุตซอลพรอมอุปกรณ ประชาชน เยาวชน สุขภาพรางกาย

18x30 ม. พรอมอุปกรณ มีสุขที่แข็งแรงและ ที่แข็งแรง

บริเวณลานกีฬาเอนก มีสถานท่ีในการออก

ประสงคหมูท่ี 5 ต.ไผดํา กําลังกาย

2 โครงการกอสรางลาน เพ่ือใชเปนสถานท่ี ลานออกกําลังกายและสนาม 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนมี

ออกกําลังกายและสนาม ออกกําลังกายของ เด็กเลนขนาด 15x45 เมตร ประชาชน เยาวชน สุขภาพรางกาย

เด็กเลนหนาสํานักงาน ประชนาชนท่ัวไปและ หมู 6 หนาสํานักงานเทศบาล มีสุขท่ีแข็งแรงและ ที่แข็งแรง

เทศบาลแหงใหม เด็กเล็ก แหงใหม มีสถานท่ีในการออก

กําลังกาย

รวม ......17......โครงการ



แบบ ผ.05

หนวยงาน
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