
3.2 บัญชโีครงการ รายละเอยีดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2562 เพิม่เตมิ ฉบับที ่3)

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

ยทธุศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทนุ และการทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน

เปา้หมาย ตวัชวีัด

 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงไหล่ทาง ถนน

ทางเข้าสู่ต าบลปา่กลาง
เพื่อปอ้งกันรถตกข้าง
ทางและเกิดอุบติัเหตุ

ปรับปรุงไหล่ทางถนนเส้นทางเข้า
ต าบลปา่กลาง - ปวั

       300,000   -   - 500 เมตร ประชาชนใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภยั

กองช่าง อบต.ปา่กลาง

2 ก่อสร้างถนนหนิกรวดทราย เพื่อแก้ไขปญัหาถนน
เปน็หลุม เปน็บอ่ และ
น้ าขังเวลาฝนตก

ถนนหนิกรวดทราย ในพื้นท่ีต าบลปา่
กลางและพื้นท่ีนอกเขตท่ีประชาชน
ต าบลปา่กลางได้รับประโยชน ์(ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

     1,000,000   1,000,000   1,000,000 ถนนหนิ
กรวดทราย
 ระยะทาง
 5,000 

เมตร

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถ
มีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึ้น

กองช่าง อบต.ปา่กลาง

3 ก่อสร้างทางระบายน้ า 
บริเวณ อ่างเงินผัน หมู่ 4 
บา้นจูน

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าท่วมขัง ระยะทางยาว 57 เมตร           96,900   -   - 57 เมตร ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง

กองช่าง อบต.ปา่กลาง

4 ก่อสร้างพนงักั้นดิน เพื่อใหม้ีสถานท่ีขาย
สินค้าและบริการแก่
นกัท่องเท่ียว

ก่อสร้างพนงักั้นดินพร้อมจัดภมูิทัศน ์
ยาว 60 เมตร สูง 6 เมตร บริเวณ
ตลาดนดัวนัศุกร์

       500,000   -   - 1 แหง่ มีสถานท่ีจ าหนา่ย
สินค้า

กองช่าง อบต.ปา่กลาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ/ที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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เปา้หมาย ตวัชวีัด

 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

5 ก่อสร้างทางระบายน้ า 
บา้นปา่กลาง หมู่ท่ี 7 
(บริเวณบา้นนายสุรเดช 
ถึงบา้นผู้ใหญ่สมชาย)

เพื่อแก้ปญัหาการระบาย
น้ าและไหลเข้าท่วม
บา้นเรือนของประชาชน

ก่อสร้างทางระบายน้ า ระยะทาง 
200 เมตร (ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง)

       450,000   -   - 200 เมตร น้ าไม่ไหลเข้าท่วม
บา้นและระบายน้ า
ได้ดีขึ้นเมื่อเกิดฝน
ตกหนกั

กองช่าง อบต.ปา่กลาง

6 ก่อสร้างทางระบายน้ า 
บา้นสวนทราย หมู่ท่ี 6 
เส้นบา้นผู้ช่วยวาที ถึง 
บา้นนางวรรณ์ สวา่งยิ่ง
เจริญ

เพื่อแก้ปญัหาการระบาย
น้ าและไหลเข้าท่วม
บา้นเรือนของประชาชน

ก่อสร้างทางระบายน้ า ระยะทาง 
350 เมตร (ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง)

       600,000   -   - 350 เมตร น้ าไม่ไหลเข้าท่วม
บา้นและระบายน้ า
ได้ดีขึ้นเมื่อเกิดฝน
ตกหนกั

กองช่าง อบต.ปา่กลาง

7 ขยายเขตไฟฟา้และสายดับ
ในต าบลปา่กลาง ม.1-ม.7

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างท่ัวถึงและ
สามารถส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติประชาชนเปน็การ
แก้ปญัหาพื้นฐานแก่
ประชาชน

ขยายเขตไฟฟา้ใหป้ระชาชนท่ีไม่มี
ไฟฟา้ใช้

       500,000   -   - 7 หมู่บา้น ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างท่ัวถึงและ
มีแสงสวา่งอย่าง
เพยีงพอในการ
ด าเนนิชีวติ

กองช่าง อบต.ปา่กลาง
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เปา้หมาย ตวัชวีัด

 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

4.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน และการทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรม

4.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรมต าบล
และชนเผ่า
จ้างออกแบบและค่าด าเนนิการ  
โครงการก่อสร้างศูนย์วฒันธรรมและ
แหล่งท่องเท่ียวกลุ่มชาติพนัธ์

ก่อสร้างบา้นชนเผ่า จ านวน 4 หลัง
ก่อสร้างอาคารพพิธิภณัฑ์

ก่อสร้างอาคารแสดงศิลปวฒันธรรม
พร้อมลานแสดง

ก่อสร้างสัญญาลักษณ์ต าบลปา่กลาง
ก่อสร้างร้านจ าหนา่ยสินค้า จ านวน 
20 หอ้ง

ก่อสร้างศูนย์อาหาร
จัดภมูิทัศนแ์ละถนนภายในโครงการ
ก่อสร้างหอ้งน้ า จ านวน 10 หอ้ง
ก่อสร้างลานจอดรถ
งานไฟฟา้และงานระบบ
ครุภณัฑ์ เคร่ืองใช้ชนเผ่า

33,446,900  1,000,000  1,000,000  

  - 1 แหง่ เปน็แหล่ง
ท่องเท่ียวของ
ต าบลปา่กลาง 
เปน็สถานท่ีเก็บ
ศิลปวฒันธรรมชน
เผ่ามีสถานท่ี
จ าหนา่ยสินค้าและ
สร้างอาชีพสร้าง
รายได้ใหก้ับ
ประชาชน

กองช่าง อบต.ปา่กลาง
 และหนว่ยงานท่ี
สนบัสนนุ

รวมท้ังส้ิน

8 โครงการก่อสร้างศูนย์
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ต าบลปา่กลาง

เพื่อเปน็แหล่งท่องเท่ียว
ของต าบลปา่กลาง เปน็
สถานท่ีเก็บ
ศิลปวฒันธรรมชนเผ่า 
และเปน็แหล่งจ าหนา่ย
สินค้า และอาหาร และ
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

30,000,000    - 


