
13 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเตบิโตอย่างสมดลุและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย งบประมาณ/
ที่มา

ตวัชีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

96 จัดซ้ือถังเก็บน้้าขนาด 
2,000 ลิตร

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

จัดซ้ือถังเก็บน้้าขนาด 
2,000 ลิตร จ้านวน 
20 ถัง

300,000 300,000 300,000 ถังน้้าขนาด 
2,000 ลิตร 
จ้านวน 20 ถัง

ประชาชนมีน้้าใช้ในช่วง
น่าแล้งอย่างเพียงพอ

อบต.ป่ากลาง

96 จัดซ้ือถังเก็บน้้าขนาด 
2,000 ลิตร

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

จัดซ้ือถังเก็บน้้าขนาด 
2,000 ลิตร จ้านวน 
50 ถัง

300,000 300,000 300,000 ถังน้้าขนาด 
2,000 ลิตร 
จ้านวน 50 ถัง

ประชาชนมีน้้าใช้ในช่วง
น่าแล้งอย่างเพียงพอ

อบต.ป่ากลาง

143 ขุดลอกล้าน้้าหมู บ้านค้าง
ฮ้อ หมู่ท่ี 3

เพื่อให้มีแหล่งน้้าส้าหรับ
การอุปโภคบริโภคและ
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีได้

ขุดลอกล้าน้้าหมู  
(ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

 300,000 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้้า
ส้าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
สามารถบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งในพื้นท่ีได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้้า

143 ขุดลอกล้าน้้าหมู บ้านค้าง
ฮ้อ หมู่ท่ี 3

เพื่อให้มีแหล่งน้้าส้าหรับ
การอุปโภคบริโภคและ
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีได้

ขุดลอกล้าน้้าหมู  
(ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

    300,000      300,000  300,000 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้้า
ส้าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
สามารถบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งในพื้นท่ีได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั จังหวัดน่าน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (หน้า 103)

(รายการท่ีเปล่ียนแปลง)

รายการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (หน้า 111)

(รายการท่ีเปล่ียนแปลง)



14 แบบ ผ.02

เปา้หมาย งบประมาณ/
ที่มา

ตวัชีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

33 ก่อสร้างรางระบายน้้าอ่าง
เก็บน้้านิวซีแลนด์

เพื่อให้น้้าท่ีล้นอ่าง
นิวซีแลนด์ระบายได้ดีไม่
ท้าให้กัดเซาะพื้นท่ีของ
ประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้้า
อ่างเก็บน้้านิวซีแลนด์

     500,000  500,000 1 แห่ง มีรางระบายน้้าหลังอ่าง
นิวซีแลนด์

กองช่าง

33 ก่อสร้างรางระบายน้้าอ่าง
เก็บน้้านิวซีแลนด์

เพื่อให้น้้าท่ีล้นอ่าง
นิวซีแลนด์ระบายได้ดีไม่
ท้าให้กัดเซาะพื้นท่ีของ
ประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้้า
อ่างเก็บน้้านิวซีแลนด์

    500,000      500,000  500,000 1 แห่ง มีรางระบายน้้าหลังอ่าง
นิวซีแลนด์

กองช่าง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
       3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

180 ติดต้ังกล้อง CCTV เพื่อคอยป้องกันและ
สอดส่องดูแลผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดและ
ผู้กระท้าผิดในด้านต่างๆ 
ตลอดจนสามารถน้าตัว
ผู้กระท้าผิดท่ีเป็นภัยต่อ
สังคมมารับโทษตาม
กฎหมายได้อย่างทันท่วงที

จ้านวน  7 หมู่บ้าน  .    900,000     900,000 7 หมู่บ้าน ประชาชนภายในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลป่ากลางปลอดภัย
จากปัญหายาเสพติดและ
สามารถติดตามผู้กระท้า
ผิดมาลงโทษได้

อบต.ป่ากลาง

(รายการท่ีเปล่ียนแปลง)

รายการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (หน้า 91)

รายการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (หน้า 120)



15 แบบ ผ.02

เปา้หมาย งบประมาณ/
ที่มา

ตวัชีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

180 ติดต้ังกล้อง CCTV เพื่อคอยป้องกันและ
สอดส่องดูแลผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดและ
ผู้กระท้าผิดในด้านต่างๆ 
ตลอดจนสามารถน้าตัว
ผู้กระท้าผิดท่ีเป็นภัยต่อ
สังคมมารับโทษตาม
กฎหมายได้อย่างทันท่วงที

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ้านวน 2 ศูนย์ และ
หมู่บ้าน จ้านวน  7 
หมู่บ้าน

 .     900,000      900,000  900,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ้านวน 2 

ศูนย์ และ
หมู่บ้าน จ้านวน 

 7 หมู่บ้าน

ประชาชนภายในเขต
ต้าบลป่ากลางปลอดภัย
จากปัญหายาเสพติดและ
สามารถติดตามผู้กระท้า
ผิดมาลงโทษได้

อบต.ป่ากลาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.2    แผนงานการเกษตร

323 ส่งเสริมการท้าฝายกั้นน้้า 
ฝายน้้าล้น/ฝายแม้ว เพื่อ
การอนุรักษ์น้้า/ ฝายต้นน้้า
ตามพระราชด้าริ

เพื่อให้มีการกักการชะลอ
การไหลของน้้าสามารถ
กั้นน้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ได้และสามารถท้าให้มีน้้า
หล่อเล้ียงบ่อน้้ากินน้้าใช้
ไม่ให้แห้งขอดได้

ส่งเสริมการท้าฝายกั้น
น้้า ฝายน้้าล้น ฝาย
แม้ว ในพื้นท่ีต้าบล ป่า
กลาง ท้ัง 7 หมู่บ้าน

50,000 7 หมู่บ้าน สามารถ ท้าให้การชะลอ
การไหลของน้้าสามารถ
กั้นน้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ได้และสามารถท้าให้มีน้้า
หล่อเล้ียงบ่อน้้ากินน้้าใช้
ไม่ให้แห้งขอดได้

   กองช่าง 
อบต.ป่ากลาง

(รายการท่ีเปล่ียนแปลง)

(รายการท่ีเปล่ียนแปลง)

รายการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (หน้า 140)



16 แบบ ผ.02

เปา้หมาย งบประมาณ/
ที่มา

ตวัชีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

323 ส่งเสริมการท้าฝายกั้นน้้า 
ฝายน้้าล้น/ฝายแม้ว เพื่อ
การอนุรักษ์น้้า/ ฝายต้นน้้า
ตามพระราชด้าริ

เพื่อให้มีการกักการชะลอ
การไหลของน้้าสามารถ
กั้นน้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ได้และสามารถท้าให้มีน้้า
หล่อเล้ียงบ่อน้้ากินน้้าใช้
ไม่ให้แห้งขอดได้

ส่งเสริมการท้าฝายกั้น
น้้า ฝายน้้าล้น ฝาย
แม้ว ในพื้นท่ีต้าบล ป่า
กลาง ท้ัง 7 หมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 7 หมู่บ้าน สามารถ ท้าให้การชะลอ
การไหลของน้้าสามารถ
กั้นน้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ได้และสามารถท้าให้มีน้้า
หล่อเล้ียงบ่อน้้ากินน้้าใช้
ไม่ให้แห้งขอดได้

   กองช่าง 
อบต.ป่ากลาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
          6.3   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าปีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วนต้าบล
 ให้มีบุคลากรท่ีสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการอบรม 
จ้านวน 50 คน

100,000 50 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นท่ีเกิด
เหตุได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน

ส้านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง

(รายการท่ีเปล่ียนแปลง)

รายการเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2/2563)



17 แบบ ผ.02

เปา้หมาย งบประมาณ/
ที่มา

ตวัชีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าปีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วนต้าบล
 ให้มีบุคลากรท่ีสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการอบรม 
จ้านวน 50 คน

100,000 100,000 100,000 50 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นท่ีเกิด
เหตุได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน

ส้านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง


