
แบบ ผ.02/1

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเตบิโตอย่างสมดลุและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบ Over lay สาย
บ้านป่ากลาง ต าบลป่า
กลาง เช่ือมต าบลศิลา
เพชร

เพื่อแก้ไขปรับปรุง
ถนน คสล. ท่ีช ารุด 
ผิวถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Over 
lay ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,040 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 10,200 ตารางเมตร

    3,700,000 ระยะทาง
 2,040 

เมตร

แก้ปัญหาถนน คสล. 
ช ารุดสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจร
แก่ประชาชนแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้ 
และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายป่ากลาง - บ้านนา
นิคม

เพื่อซ่อมแซมถนนให้
สามารถคมนาคม
ขนส่งท่ีสะดวก 
ปลอดภัย ส าหรับ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมงาน
ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร และ
ก่อสร้างรางระบายน้ า

3,200,000 ถนน 
ลาดยาง 
ระยะทาง
 600 
เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัย ใช้
ส าหรับล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั จังหวัดน่าน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ/ที่มา
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แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ/ที่มา

3 ปรับปรุงถนนสายป่า
กลางถึงแยกทางหลวง 
หมายเลข 1081 
(บ้านตีนตก)

เพื่อแก้ไขปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อ ท า
ให้ประชาชนใช้ถนน
สัญจรได้สะดวกขึ้น
และสามารถลด
อุบัติเหตุลงได้ตลอด
เช่ือมโยงโครงข่าย
ถนนระหว่างต าบล

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเป็นผิว
แอสฟัลท์คอนกรีต  หนา 0.05 
เมตร ยาว1,546ม. ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  7,101 ตารางเมตร 
พร้อมเคร่ืองหมายจราจร

    2,900,000 ผิวจราจร
ไม่น้อย
กว่า  

7,101 
ตาราง
เมตร

แก้ปัญหาถนน คสล. 
ช ารุดสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจร
แก่ประชาชนแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้ 
และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง  
อบจ.น่าน

4 ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น
บ่อขยะ สายบ้านตา
หลวง หมู่ท่ี 5 ต าบล
ป่ากลาง อ าเภอปัว 
เช่ือมระหว่าง  บ้านน้ า
ฮาว หมู่ท่ี 7 ต าบล
จอมพระ อ าเภอท่าวังผา

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนนให้
สามารถคมนาคม
สัญจรแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่
ประชาชน

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

3,000,000 ถนน
ลูกรัง 
ระยะ 

3,000 
เมตร

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจร
แก่ประชาชนแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบจ.น่าน

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านสวน
ทราย หมู่ท่ี 6 ต าบล
ป่ากลาง เช่ือมระหว่าง
 บ้านนาค า หมู่ท่ี 1 
ต าบลศิลาเพชร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน

เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจร
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่
ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  จ านวน 1 
สาย ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว 
800 เมตร หนา   0.15 เมตร  
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  2,500  
ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

1,000,000 ถนน
คอนกรีต
 ระยะ 
800 
เมตร

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจร
แก่ประชาชนแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบจ.น่าน
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แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ/ที่มา

6 ก่อสร้าง  ถนนลูกรัง 
บ้านจูน หมู่ท่ี 4 ต าบล
ป่ากลาง เช่ือมระหว่าง
ต าบล บ้านสวนดอก 
หมู่ท่ี 6 ต.วรนคร 
อ าเภอปัว จังหวัดนาน

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนนให้
สามารถคมนาคม
สัญจรท่ีสะดวก 
ปลอดภัย แก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
สร้างความสะดวกแก่
ประชาชน

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

3,000,000 ถนน
ลูกรัง

ระยะทาง
 2,700 

เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัยใช้
ส าหรับล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

กองช่าง  
อบจ.น่าน

7 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านจูน หมู่ท่ี 4 – 
บ้านปรางค์  เทศบาล
ต าบลปัว

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

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

2,500,000 ถนน
ลูกรัง 

ระยะทาง
 2,150 

เมตร

ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึ้น

กองช่าง  
อบจ.น่าน

8 ก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัด บ้านป่ากลาง หมู่ท่ี
 7 ต าบลป่ากลาง 
อ าเภอปัว เช่ือมระหว่าง
 บ้านเชียงยืน หมู่ท่ี 4 
ต าบลยม อ าเภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่าน

เพื่อก่อสร้างถนน
เส้นทางคมนาคม ให้
การเดินทางของ
ประชาชนสองต าบล
สะดวกขึ้น เพื่อ
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ

ก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัด ช่วงท่ี 1
 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,570 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ช่วงท่ี 2
กว้าง 4  เมตร ยาว 2,940 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10  เมตร ความยาว
ท้ังหมด 5,510 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

5,000,000 ถนน
ลูกรัง 

ระยะทาง
 5,510 

เมตร

ท าให้เส้นทางคมนาคม 
ของประชาชนสองต าบล
เดินทางสะดวกขึ้น 
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบจ.น่าน
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แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ/ที่มา

9 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านสวนทราย หมู่
 6 เช่ือม  บ้านตีนตก 
ต.ศิลาแลง อ าเภอปัว 
ซอยข้างโรงเรียน
ไตรประชาวิทยา 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

เพื่อให้เด็กนักเรียน
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทางไปโรงเรียน
และประชาชนใน
คมนาคมสัญจร
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่
ประชาชน

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

200,000 ถนน
คอนกรีต
 ระยะ 

90 เมตร

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจร
แก่ประชาชนแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบจ.น่าน

10 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง สายบ้านป่า
กลาง หมู่ท่ี 7 ต าบล
ป่ากลาง อ.ปัว เช่ือม
ระหว่าง บ้านน้ าฮาว 
หมู่ท่ี 7 ต.จอมพระ อ.
ท่าวังผา จ.น่าน (เช่ือม
ระหว่างต าบล)

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถคมนาคม
ขนส่งท่ีสะดวก 
ปลอดภัย ส าหรับ
สัญจรและล าเลียง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง กว้าง
 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 
10 เซนติเมตร (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

5,000,000 ถนน
ลูกรัง 

ระยะทาง
 5,000 

เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก ปลอดภัยใช้
ส าหรับล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

กองช่าง  
อบจ.น่าน

11 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านห้วยสะนาว หมู่ท่ี 
2 ต าบลป่ากลาง เช่ือม
ระหว่างบ้านนาค า หมู่ท่ี
 1 ต าบลศิลาเพชร 
อ าเภอปัวจังหวัดน่าน

เพื่อปรับปรุงถนน
เส้นทางคมนาคม ให้
การเดินทางของ
ประชาชนสองต าบล
สะดวกขึ้น เพื่อ
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ

ก่อสร้างถนน ลูกรัง ช่วงท่ี 1 กว้าง
 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 4
  เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.20  เมตร (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

2,500,000 ถนน
ลูกรัง 

ระยะทาง
 2,000 

เมตร

ท าให้เส้นทางคมนาคม 
ของประชาชนสองต าบล
เดินทางสะดวกขึ้น 
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบจ.น่าน
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แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ/ที่มา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเตบิโตอย่างสมดลุและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2   แผนงานการเกษตร
12 ก่อสร้างประปาผิวดิน

ขนาดใหญ่ บ้านจูน หมู่
 4 และบ้านตาหลวง 
หมู่ 5

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าและให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค ให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีน้ า
เพียงพอแก่การ
อุปโภคบริโภคในแต่
ละวัน

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

    5,500,000 1 แห่ง สามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าและให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 
 ให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีน้ าเพียงพอแก่
การอุปโภคบริโภคในแต่
ละวัน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

13 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
นิวซีแลนด์และปรับภูมิ
ทัศน์โดยรอบ

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นท่ีได้และเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว 
พักผ่อนหย่นใจ

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

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

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง
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แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ/ที่มา

14 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า อ่าง
ห้วยข้าวหลาม

เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นท่ีได้

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

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

15 ก่อสร้างประปาขนาด
ใหญ่ บริเวณพื้นท่ี
สาธารณะฟาร์ม
บางระจัน

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าและให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค  ให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีน้ า
เพียงพอแก่การ
อุปโภคบริโภคในแต่
ละวัน

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

50,000,000 10,000,000 1 แห่ง สามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าและให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 
 ให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีน้ าเพียงพอแก่
การอุปโภคบริโภคในแต่
ละวัน

การประปา
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่าวังผา

16 ก่อสร้าง ระบบประปา 
ขยายท่อเมนหลัก และ
ถังเก็บน้ าในเขตต าบล
ป่ากลาง

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าและให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับใช้อุปโภค
บริโภค  ให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีน้ า
เพียงพอแก่การ
อุปโภคบริโภคในแต่
ละวัน

ขยายท่อประปา สายหลัก 
ระยะทาง 2,000 เมตร

10,000,000 10,000,000 ท่อ
ประปา 
ระยะทาง
 2,000 

เมตร

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

การประปา
ส่วนภูมิภาค 
อ.ท่าวังผา
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แบบ ผ.02/1

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ/ที่มา

17 ก่อสร้างถังเก็บน้ า
พร้อมระบบส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ในพื้นท่ี
ต าบลป่ากลาง

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นท่ีได้ และ
สามารถเพิ่มผลผลิต 
ท าให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ก่อสร้างถังเก็บน้ า เป็นจุด พร้อม
ท่อส่งน้ า และปั้มน้ า อ่างเก็บน้ า
สาธารณะในต าบลป่ากลาง  (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  10,000,000   10,000,000  10,000,000 2 แห่ง มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นท่ีได้ ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเตบิโตอย่างสมดลุและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
          4.1    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

จ้างออกแบบและค่าด าเนินการ  
โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม
และแหล่งท่องเท่ียวกลุ่มชาติพันธ์

เป็นแหล่งท่องเท่ียวของ
ต าบลป่ากลาง เป็น
สถานท่ีเก็บ
ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่ามีก่อสร้างบ้านชนเผ่า จ านวน 4 หลัง

ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
ก่อสร้างอาคารแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพร้อมลานแสดง

ก่อสร้างสัญญาลักษณ์ต าบลป่ากลาง
ก่อสร้างร้านจ าหน่ายสินค้า
ก่อสร้างศูนย์อาหาร
จัดภูมิทัศน์และถนนภายในโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 10 ห้อง
ก่อสร้างลานจอดรถ
งานไฟฟ้าและงานระบบ
ครุภัณฑ์ เคร่ืองใช้ชนเผ่า

18 โครงการก่อสร้างศูนย์
วัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวกลุ่มชาติพันธ์

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของต าบล
ป่ากลาง เป็นสถานท่ี
เก็บศิลปวัฒนธรรมชน
เผ่า และเป็นแหล่ง
จ าหน่ายสินค้า และ
อาหาร และ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง และ
หน่วยงานท่ี
สนับสนุน

งบประมาณ

30,000,000 1 แห่ง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ/ที่มา

19 ก่อสร้างพนังกั้นดิน
พร้อมจัดภูมิทัศน์

เพื่อให้มีสถานท่ี
พักผ่อนและบริการ
แก่นักท่องเท่ียว

ก่อสร้างพนังกั้นดินพร้อมจัดภูมิ
ทัศน์ ยาว 154 เมตร ลึก 6 เมตร
 บริเวณ(หน้าอ่างนิวซีแลนด์)

    2,000,000 1 แห่ง มีสถานท่ีส าหรับให้
ประชาชนพักผ่อน และ
เป็นท่ีท่องเท่ียว

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

20 ก่อสร้างศูนย์จ าหน่าย
อาหาร

เพื่อบริการ
นักท่องเท่ียวและให้
ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเท่ียว

กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร 
จ านวน 1 หลัง

   2,000,000 1 แห่ง มีสถานท่ีส าหรับให้
ประชาชนขายสินค้า 
และเป็นท่ีท่องเท่ียว

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

21 ก่อสร้างศูนย์จ าหน่าย
สินค้า OTOP

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น และยังเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียว

กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 
จ านวน 1 หลัง

   6,000,000 1 แห่ง มีสถานท่ีส าหรับให้
ประชาชนขายสินค้า 
และเป็นท่ีท่องเท่ียว

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.1   แผนงานเคหะชุมชน
22 โครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะ
เพื่อจ ากัดขยะใน
ต าบลป่ากลาง

ก่อสร้างเตาเผาขยะ จ านวน 1 แห่ง    2,000,000 1 แห่ง มีสถานท่ีก าจัดขยะ กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

4,000,000 9,400,000 21,100,000 95,000,000 71,000,000 รวม
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