
แบบ ผ.05

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบูรณะซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง สายบ้านป่า
กลาง หมู่ท่ี 7 ต าบลป่า
กลาง อ าเภอปัว เช่ือม
ระหว่าง บ้านนานิคม 
ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา

เพื่อซ่อมแซมถนนให้สามารถ
คมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ปลอดภัย
 ส าหรับสัญจรและล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ให้สะดวกขึ้น

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
ถนนลาดยางสายบ้านป่ากลาง หมู่ท่ี
 7 ต าบลป่ากลาง – บ้านนิคม 
ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ปูแอสฟัลติก
คอนกรีตหนา 0.04 เมตร พร้อม
งานปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่ากลางก าหนด (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

2,300,000 ถนน 
ลาด
ยาง 

ระยะทา
ง 

1,000
 เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัย ใช้
ส าหรับล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

อบต.ป่ากลาง

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

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั จังหวัดน่าน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ/ที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.05

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2   แผนงานการเกษตร
2 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด

ใหญ่ หมู่ท่ี 4, 5
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า
และให้ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีน้ า
เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคใน
แต่ละวัน

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  
จ านวน  1  แห่ง  ส าหรับ
ประชาชน หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 1
 จ านวน 500  ครัวเรือน (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

    10,000,000 1 แห่ง สามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าและให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 
 ให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีน้ าเพียงพอแก่
การอุปโภคบริโภคในแต่
ละวัน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง และ
หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง กรม
ทรัพยากรน้ า

3 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ หมู่ท่ี 2, 3

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า
และให้ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีน้ า
เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคใน
แต่ละวัน

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  
จ านวน  1  แห่ง  ส าหรับ
ประชาชน หมู่ 3 หมู่ 2  และ หมู่ 
7 จ านวน 700  ครัวเรือน (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  10,000,000 1 แห่ง สามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าและให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 
 ให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีน้ าเพียงพอแก่
การอุปโภคบริโภคในแต่
ละวัน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง และ
หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง กรม
ทรัพยากรน้ า
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แบบ ผ.05

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
นิวซีแลนด์และปรับภูมิทัศน์
โดยรอบ

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีได้และเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว พักผ่อนหย่นใจ

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ขนาดกว้าง 
200 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3 
เมตร ถนนขนาดกว้าง 5 เมตร 
รอบอ่างพร้อมรางระบายน้ า  หรือ
ตามแบบแปลนของกองช่าง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แห่ง มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นท่ีได้และเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว 
พักผ่อนหย่นใจ

กรมทรัพยากร
น้ า

5 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า อ่าง
ห้วยข้าวหลาม

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีได้

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ขนาดกว้าง 50 
เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 3 เมตร 
(หรือตามแบบแปลนของกองช่าง)

  1,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นท่ีได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้ า

6 ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ 
บริเวณพื้นท่ีสาธารณะ
ฟาร์มบางระจัน

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า
และให้ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีน้ า
เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคใน
แต่ละวัน

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  
จ านวน 1 แห่ง  ส าหรับประชาชน 
จ านวน 1,500  ครัวเรือน

83,955,000 10,000,000 1 แห่ง สามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าและให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 
 ให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีน้ าเพียงพอแก่
การอุปโภคบริโภคในแต่
ละวัน

การประปา
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่าวังผา
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แบบ ผ.05

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 ก่อสร้าง ระบบประปา 
ขยายท่อเมนหลัก และถัง
เก็บน้ าในเขตต าบลป่ากลาง

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า
และให้ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีน้ า
เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคใน
แต่ละวัน

ขยายท่อประปา สายหลัก 
ระยะทาง 2,000 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ท่อ
ประปา

 
ระยะทา

ง 
2,000
 เมตร

สามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าและให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 
 ให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีน้ าเพียงพอแก่
การอุปโภคบริโภคในแต่
ละวัน

การประปา
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่าวังผา

            2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8 ก่อสร้างศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบลป่ากลาง

เพื่อให้ผู้อายุได้มีสถานท่ีในการ
พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีสังคมผู้สูงอายุท่ีอบอุ่น และมี
สุขภาพกายและใจท่ีดีขึ้น

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุต าบล
ป่ากลาง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 
7     เมตร สูง 4 เมตร จ านวน 1 
หลัง

      1,000,000 จ านวน
 1 หลัง

มีอาคารให้ผู้สูงอายุใช้
ท ากิจกรรม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้
ดีขึ้น

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับศูนย์ 
สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์ 
จังหวัดน่าน

รวม 8 โครงการ 117,255,000 40,000,000 20,000,000 21,000,000 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.05 เป็นแบบส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัดท่ี อบต. เสนอขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
2. ส าหรับ อบต./เทศบาลต าบล ให้เสนอผ่านอ าเภอ เพื่อพิจารณากล่ันกรอง
3. ส าหรับ เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร / อบจ. และเมืองพัทยา เสนอผ่านจังหวัด เพื่อพิจารณากล่ันกรอง
4. กรณี อปท. ไม่มีการประสานแผนฯ กับจังหวัด ก็ไม่ต้องด าเนินการตามแบบนี้
5. แบบ ผ.05 ให้เรียงล าดับจาก ผ0.03 หรือ แบบ ผ.04 แล้วแต่กรณี

179


