
แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
กระบ่ีข้างซ้าย บ้านน ้า
เปิน หมู่ท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร

            700,000 ถนน คสล. 
500 เมตร

สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

45 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านกระบ่ี
ข้างซ้าย บ้านน ้าเปิน 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 0.30 เมตร

         1,125,000 ถนน คสล. 
300 เมตร

สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

50 ขยายไหล่ถนนหน้า
บ้านนายช้านาญถึง
ซอยหก บ้านห้วยสะ
นาว หมู่ท่ี 2

เพ่ือขยายไหล่ทางให้รถสัญจรได้
สะดวกขึ นถนนไม่คับแคบและ
ลดอุบัติเหตุได้

ขยายไหล่ถนน กว้างข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

            500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 500

 เมตร

ถนนไม่คับแคบและลด
อุบัติเหตุได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

50 ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าบ้าน
นายช้านาญถึงซอยหก
 บ้านห้วยสะนาว หมู่ท่ี
 2

เพ่ือขยายไหล่ทางให้รถสัญจรได้
สะดวกขึ นถนนไม่คับแคบและ
ลดอุบัติเหตุได้

ขยายไหล่ทาง กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 
250 เมตร พร้อมไหล่ทาง

            400,000 ระยะทาง 250
 เมตร

ถนนไม่คับแคบและลด
อุบัติเหตุได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 3/2564

รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 95 ข้อ 50

รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 3/2564

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3/2564

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 94 ข้อ 45
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าสู่พื นท่ี
การเกษตร บ้านห้วย
สะนาว หมู่ท่ี 2 (หมอน
 4)

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง ปี 2561 ยาว
 260 เมตร ปี 2564 ระยะทาง 360 
เมตร ปี 2565 ระยะทาง 360 เมตร

     742,000          721,000      973,000          1,000,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 

1,200 เมตร

สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

9
ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเข้าสู่พื นท่ี
การเกษตร บ้านห้วย
สะนาว หมู่ท่ี 2 (หมอน
 4)

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง ปี 2561 ยาว
 260 เมตร ปี 2564 ระยะทาง 360 
เมตร ปี 2565 ระยะทาง 360 เมตร

     742,000          721,000      973,000          1,000,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 

1,200 เมตร

สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านนาย
พินิจ ถึงบ้านนาย
ประเวศน์ บ้านค้างฮ้อ 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง

     500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 500

 เมตร

สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

52 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนายพินิจ 
ถึงบ้านนายประเวศน์ 
บ้านค้างฮ้อ หมู่ท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมไหล่ทาง 0.30 เมตร

750,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 200

 เมตร

สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 95 ข้อ 52

รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 1/2563 ข้อ 9

รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 3/2564

รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 3/2564

รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 2/2564 หน้า 9 ข้อ 51
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

51 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายหน้า
บ้านผู้ใหญ่ถึงบ้านนาย
พนม  ลีน้าโชค บ้าน
ค้างฮ้อ  หมู่ท่ี 3

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  5 เมตร
  ยาว  60 เมตร หนา   0.15 เมตร พร้อม
ถมดินกว้างเฉล่ีย 0.30 เมตร

     228,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 60 

เมตร

สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

51 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าบ้านผู้ใหญ่
ถึงบ้านนายพนม  ลีน้า
โชค บ้านค้างฮ้อ  หมู่ท่ี
 3

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  5 เมตร
  ยาว  100 เมตร หนา   0.15 เมตร 
พร้อมถมดินกว้างเฉล่ีย 0.30 เมตร

     228,000             200,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 100

 เมตร

สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

41 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสามแยกถึง
สวนลิ นจ่ี อ.ประชา 
บ้านป่ากลาง หมู่ 7

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างผิวจรารจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
 6 เมตร ยาว   600 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,650,000         ยาว 600 เมตร สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

41 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสามแยกถึง
สวนลิ นจ่ี อ.ประชา 
บ้านป่ากลาง หมู่ 7

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 
เมตร ยาว   600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง

2,700,000         ยาว 600 เมตร สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 3/2564

รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 93 ข้อ 41

รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ล้าดับท่ี 134

รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 3/2564
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

134 ค่าจ้างออกแบบและ
รับรองแบบก่อสร้าง

เพ่ือ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ  และค่ารับรองแบบก่อสร้าง        100,000          100,000      100,000             100,000 7 โครงการ มีแบบท่ีได้มาตรฐาน
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการในการก่อสร้าง

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

134 ค่าจ้างออกแบบและ
รับรองแบบก่อสร้าง

เพ่ือ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ  และค่ารับรองแบบก่อสร้าง      500,000             500,000 1 ปี มีแบบท่ีได้มาตรฐาน
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการในการก่อสร้าง

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

122 ต่อเติมอ่างซักล้าง
พร้อมหลังคา 
ส้านักงาน อบต.ป่า
กลาง

เพ่ือให้มีสถานท่ีซักล้างเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย

ต่อเติมส้าหรับซักล้างและหลังคาจ้านวน 1 
จุด

           75,000 1 จุด มีสถานท่ีซักล้างท่ี
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

122 ต่อเติมอ่างซักล้าง
พร้อมหลังคา 
ส้านักงาน อบต.ป่า
กลาง

เพ่ือให้มีสถานท่ีซักล้างเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย

ต่อเติมส้าหรับซักล้างและหลังคาจ้านวน 1 
จุด

       75,000 1 จุด มีสถานท่ีซักล้างท่ี
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายการเดิม แผนพัฒนาท้อถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั งท่ี 1/2564 หน้า 4 ล้าดับท่ี 8

รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 3/2564

รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 หน้า 107 ล้าดับท่ี 122

รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 3/2564
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

8 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากจน
 ผู้ดอยโอกาส และผู้
พิการ

เพ่ือปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยผู้ท่ีมี
ฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ท่ีมีท่ีอยู่
อาศัยไม่ปลอดภัย ให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัยต่อการด้ารงชีวิต

จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุง 
ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดอย
โอกาส

210,000     210,000       210,000         210,000     210,000            7 หมู่บ้าน ผู้ท่ีมีฐานะยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ในพื นท่ี
ต้าบลป่ากลางได้รับ
การบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนเร่ืองท่ีพัก
อาศัยประจ้าช้ารุด มี
บ้านพักอาศัยอย่าง
เหมาะสมป้องกันแดด
ฝนได้ดี มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี

ส้านักงานปลัด

8 โครงการปรับสภาพท่ี
อยู่อาศัยให้เหมาะสม
และปลอดภัยแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ดอยโอกาส

เพ่ือปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยผู้ท่ีมี
ฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ท่ีมีท่ีอยู่
อาศัยไม่ปลอดภัย ให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัยต่อการด้ารงชีวิต

จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุง 
ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดอย
โอกาส

210,000     210,000       210,000         210,000     280,000            7 หมู่บ้าน ผู้ท่ีมีฐานะยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ในพื นท่ี
ต้าบลป่ากลางได้รับ
การบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนเร่ืองท่ีพัก
อาศัยประจ้าช้ารุด มี
บ้านพักอาศัยอย่าง
เหมาะสมป้องกันแดด
ฝนได้ดี มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี

ส้านักงานปลัด

3.2 แผนงานการศึกษา

6 ก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้าบลป่ากลาง
 1

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุเด็กเล็กตก
จากพื นท่ีสูงเน่ืองจากถมดินและ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง
ใหม่

ก่อสร้างก้าแพงดินความยาว 68 เมตร      500,000 1 แห่ง มีรั วท่ีได้มาตรฐาน
ปลอดภัยแข็งแรง

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

รายการท่ีเปล่ียนแปลง

รายการเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 2/2564 หน้า 4 ข้อ 6

รายการท่ีขอเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 3/2564
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

6 ก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้าบลป่ากลาง
 1

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุเด็กเล็กตก
จากพื นท่ีสูงเน่ืองจากถมดินและ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง
ใหม่

ก่อสร้างก้าแพงดินความยาว 68 เมตร             500,000 1 แห่ง มีรั วท่ีได้มาตรฐาน
ปลอดภัยแข็งแรง

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

284 ก่อสร้างสวนสุขภาพ
และจัดซื อเคร่ืองออก
ก้าลังกาย

เพ่ือส่งเสริมให้มีสถานออกก้าลัง
กายใกล้บ้าน ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า

ก่อสร้างสวนสุขภาพ และจัดซื อเคร่ืองออก
ก้าลังกาย

         300,000      300,000             300,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย

กองการศึกษา
และกองช่าง

284 ก่อสร้างสวนสุขภาพ
และจัดซื อเคร่ืองออก
ก้าลังกาย

เพ่ือส่งเสริมให้มีสถานออกก้าลัง
กายใกล้บ้าน ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า

ก่อสร้างสวนสุขภาพ และจัดซื อเคร่ืองออก
ก้าลังกาย

            500,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย

กองการศึกษา
และกองช่าง

294 ฝึกอบรมสืบสาน
ประเพณีดงเซ้ง

เพ่ือให้มีการฝึกอบรมสืบสาน
ประเพณีดงเซ้ง เพ่ือให้เกิด
ความสงบสุขร่มเย็นและความ
สบายใจของประชาชนในต้าบล
ป่ากลางในการได้บวงสรวงเจ้าท่ี
เสริมความเป็นสิริมงคลในสังคม
ได้

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีดงเซ้งต้าบลป่า
กลาง ปีละ 1 ครั ง

       20,000          20,000            20,000        20,000               20,000 1 ครั ง มีการจัดบวงสรวงเจ้าท่ี 
ประ จ้า ต้าบล ป่ากลาง
เพ่ือความสงบสุขร่มเย็น
และความสบายใจของ
ประชาชนในต้าบลป่า
กลางในการได้บวงสรวง
เจ้าท่ีเสริมความเป็นสิริ
มงคลใน สังคมได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

294 ฝึกอบรมสืบสาน
ประเพณีดงเซ้ง

เพ่ือให้มีการฝึกอบรมสืบสาน
ประเพณีดงเซ้ง เพ่ือให้เกิด
ความสงบสุขร่มเย็นและความ
สบายใจของประชาชนในต้าบล
ป่ากลางในการได้บวงสรวงเจ้าท่ี
เสริมความเป็นสิริมงคลในสังคม
ได้

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีดงเซ้งต้าบลป่า
กลาง ปีละ 1 ครั ง

       30,000          30,000            30,000        30,000               30,000 1 ครั ง มีการจัดบวงสรวงเจ้าท่ี 
ประ จ้า ต้าบล ป่ากลาง
เพ่ือความสงบสุขร่มเย็น
และความสบายใจของ
ประชาชนในต้าบลป่า
กลางในการได้บวงสรวง
เจ้าท่ีเสริมความเป็นสิริ
มงคลใน สังคมได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

รายการท่ีเปล่ียนแปลง

รายการเดิมแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า149 ล้าดับ 284

รายการท่ีเปล่ียนแปลง

รายการเดิม แผนพัฒนาท้อถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 151 ล้าดับท่ี 294
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