
แบบ ผ.04

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีวัด
2561 2562 2563 2564 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ่อขยะ 
สายบ้านตาหลวง หมู่ท่ี 5 
ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว เช่ือม
ระหว่าง  บ้านน้ าฮาว หมู่ท่ี 7 
ต าบลจอมพระ อ าเภอท่าวังผา

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนให้สามารถคมนาคม
สัญจรแก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

3,000,000  -  -  - ถนนลูกรัง 
ระยะ 

3,000 
เมตร

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมสัญจรแก่
ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อได้

อบต.ป่ากลาง อบจ.น่าน

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสวนทราย หมู่ท่ี 6 
ต าบลป่ากลาง เช่ือมระหว่าง 
บ้านนาค า หมู่ท่ี 1 ต าบลศิลา
เพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม
สัญจรแก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  
จ านวน 1 สาย ขนาดกว้าง
  5 เมตร  ยาว 800 เมตร
 หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  2,500 
 ตารางเมตร  (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

1,000,000  -  -  - ถนน
คอนกรีต 

ระยะ 800 
เมตร

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมสัญจรแก่
ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อได้

อบต.ป่ากลาง อบจ.น่าน

3 ก่อสร้าง  ถนนลูกรัง บ้านจูน 
หมู่ท่ี 4 ต าบลป่ากลาง เช่ือม
ระหว่างต าบล บ้านสวนดอก 
หมู่ท่ี 6 ต.วรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดนาน

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนให้สามารถคมนาคม
สัญจรท่ีสะดวก ปลอดภัย 
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวก
แก่ประชาชน

ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร หนา 
0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

 - 3,000,000  -  - ถนนลูกรัง
ระยะทาง 
2,700 

เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัย
ใช้ส าหรับล าเลียง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

อบต.ป่ากลาง อบจ.น่าน

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานทีข่อ
ประสาน (ผลผลิตของโครงการ)
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
2561 2562 2563 2564 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกัโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ/ที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีข่อ

ประสาน (ผลผลิตของโครงการ)

4 ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านจูน 
หมู่ท่ี 4 – บ้านปรางค์  
เทศบาลต าบลปัว

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
สามา รถมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกใช้
ส าหรับล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ให้สะดวกขึ้น

ถนนลูกรัง กว้าง  5  เมตร 
 ยาว 2,150 เมตร หนา 
0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

 - 2,500,000  -  - ถนนลูกรัง 
ระยะทาง 
2,150 

เมตร

ประชาชนสามา รถ
มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ตลาดให้สะดวกขึ้น

อบต.ป่ากลาง อบจ.น่าน

5 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้าน
ป่ากลาง หมู่ท่ี 7 ต าบลป่ากลาง
 อ าเภอปัว เช่ือมระหว่าง บ้าน
เชียงยืน หมู่ท่ี 4 ต าบลยม 
อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เพื่อก่อสร้างถนนเส้นทาง
คมนาคม ให้การเดินทาง
ของประชาชนสองต าบล
สะดวกขึ้น เพื่อแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

ก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด 
ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,570 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร ช่วงท่ี 
2กว้าง 4  เมตร ยาว 
2,940 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10  เมตร ความยาว
ท้ังหมด 5,510 เมตร 
(ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง)

 -  - 5,000,000  - ถนนลูกรัง 
ระยะทาง 
5,510 

เมตร

ท าให้เส้นทาง
คมนาคม ของ
ประชาชนสองต าบล
เดินทางสะดวกขึ้น 
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อได้

อบต.ป่ากลาง อบจ.น่าน

6 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
สวนทราย หมู่ 6 เช่ือม  บ้าน
ตีนตก ต.ศิลาแลง อ าเภอปัว 
ซอยข้างโรงเรียน
ไตรประชาวิทยา อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

เพื่อให้เด็กนักเรียนสะดวก
รวดเร็วในการเดินทางไป
โรงเรียนและประชาชนใน
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  
จ านวน 1 สาย ขนาดกว้าง
  5 เมตร  ยาว  90 เมตร
 หนา   0.15 เมตร  (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

 -  - 200,000  - ถนน
คอนกรีต 
ระยะ 90 

เมตร

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมสัญจรแก่
ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อได้

อบต.ป่ากลาง อบจ.น่าน
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แบบ ผ.04

เปา้หมาย ตวัชีวัด
2561 2562 2563 2564 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกัโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ/ที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีข่อ

ประสาน (ผลผลิตของโครงการ)

7 ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง 
สายบ้านป่ากลาง หมู่ท่ี 7 
ต าบลป่ากลาง อ.ปัว เช่ือม
ระหว่าง บ้านน้ าฮาว หมู่ท่ี 7 
ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
(เช่ือมระหว่างต าบล)

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้สามารถ
คมนาคมขนส่งท่ีสะดวก 
ปลอดภัย ส าหรับสัญจร
และล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึ้น

ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
ลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หนา 10 
เซนติเมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

 -  -  - 5,000,000 ถนนลูกรัง 
ระยะทาง 
5,000 

เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัย
ใช้ส าหรับล าเลียง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

อบต.ป่ากลาง อบจ.น่าน

8 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยสะ
นาว หมู่ท่ี 2 ต าบลป่ากลาง 
เช่ือมระหว่างบ้านนาค า หมู่ท่ี 1
 ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว
จังหวัดน่าน

เพื่อปรับปรุงถนนเส้นทาง
คมนาคม ให้การเดินทาง
ของประชาชนสองต าบล
สะดวกขึ้น เพื่อแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

ก่อสร้างถนน ลูกรัง ช่วงท่ี 
1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.20 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง
 4  เมตร ยาว 900 เมตร
 หนาเฉล่ีย 0.20  เมตร 
(ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง)

 -  -  - 2,500,000 ถนนลูกรัง 
ระยะทาง 
2,000 

เมตร

ท าให้เส้นทาง
คมนาคม ของ
ประชาชนสองต าบล
เดินทางสะดวกขึ้น 
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อได้

อบต.ป่ากลาง อบจ.น่าน

รวม 8 โครงการ 4,000,000 5,500,000 5,200,000 7,500,000 
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