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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลเวียงสา   อ าเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 1.3  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

 

จัดท ำหลังคำทำงเชื่อม 
จำกโรงอำหำรไปยัง
อำคำรเรยีนหลังใหม่  
(แผนงำนกำรศึกษำ         
งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ) 
 

- เพื่อป้องกันแดด ฝน และ
เพื่อควำมปลอดภัยของ เด็ก
เล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลเวยีงสำ 

- มีหลังคำทำงเชื่อม จำก

โรงอำหำรไปยังอำคำร

เรียนหลังใหม่ 

 
 

200,000  - - ระยะทำงที่
ก่อสร้ำง 

มีหลังคำทำงเชื่อมจำกโรง
อำหำรไปยังอำคำรเรียน 
หลังใหม่ ท่ีกันแดด กันฝนได้ 
และมีควำมปลอดภัย 

กองกำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 หำที่ดินส ำหรับก่อสร้ำง
โรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลเวยีงสำ 
(แผนงำนกำรศึกษำ         
งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ) 
 
 
 
 
 

เพื่อจัดหำที่ดินส ำหรับใช้ใน
กำรก่อสร้ำงโรงเรยีนอนุบำล
เทศบำลต ำบลเวยีงสำ เช่น 
1. ท่ีดินว่ำงเปล่ำของทำง
รำชกำร 
2. ที่ดินของสำธำรณะ
ประโยชน ์ 
3. ที่ดินของรำชพัสดุ 
4. ที่ดินว่ำงเปล่ำของวัด 
5. ที่ดินจำกประชำชน/เอกชน 
บริจำค 
6. จัดซื้อท่ีดินเอง 

 

มีที่ดินส ำหรับก่อสร้ำง
โรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลเวยีงสำ อย่ำงน้อย 
1 ไร่  

 
 

2,000,000  - - ขนำดพื้นท่ี มีที่ดินที่มีควำมเหมำะสม
ส ำหรับกำรก่อสร้ำงโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลต ำบล              
เวียงสำ 

กองกำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 ก่อสร้ำงอำคำรเรียนพร้อม
อำคำรประกอบของ
โรงเรียนอนุบำล เทศบำล
ต ำบลเวยีงสำ 
(แผนงำนกำรศึกษำ         
งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ) 
 
 
 

1.เพื่อเป็นกำรจัดกำรศึกษำใน
ระดับอนุบำล 
2. เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระ
ของผู้ปกครองในกำรส่งบุตร
หลำนเข้ำเรียน เพื่อจะได้
ประกอบอำชีพได้ อย่ำงเต็มที ่
3.เป็นกำรสงเครำะห์ให้กับ
ประชำชนในพ้ืนท่ีเทศบำล
ต ำบลเวยีงสำ 
 

  ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
  ดังนี ้
  1. ก่อสร้ำงอำคำรเรยีน 

  จ ำนวน 1 หลัง 
  2. ก่อสร้ำงโรงอำหำร 
    จ ำนวน 1 หลัง  
  3. ก่อสร้ำงเสำธง 
  4.ก่อสร้ำงประตเูข้ำ- ออก  
  โรงเรียน 
  5. ก่อสร้ำงทำงเดินเท้ำ 
  6. ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ 
  7. ติดตั้งระบบประปำ 
  8. ห้องเก็บของ 
  9.อำคำรอเนกประสงค ์
  10. ท่ีส ำหรับแปรงฟัน 
  11. ห้องน้ ำ 
  12. ท่ีส ำหรับอำบน้ ำ 

         ฯลฯ 
 

5,000,000  - - จ ำนวนกิจกรรม
ที่ด ำเนินกำร 

โรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบล  เวียงสำ มีอำคำร
เรียนส ำหรับกำรจัดกำรเรียน
ก ำรส อ น  ผู้ ป ก ค รอ งน ำ
นักเรียนมำสมัครเรียน ปีละ
จ ำนวน150 คน 

กองกำรศึกษำ 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 3.1  แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์ 
ประจ ำโรงเรยีนอนุบำล
เทศบำลต ำบลเวยีงสำ 
(แผนงำนกำรศึกษำ         
งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ) 
 
 
 

เพื่อให้โรงเรียนอนุบำลมีวสัดุ
ครุภณัฑ์ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร
บริหำรงำน และกำรจดักำร
เรียนกำรสอนภำยในโรงเรียน
อย่ำงถูกต้องเรียบร้อย 
เหมำะสม 

  จัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ ์
  ต่ำงๆ ดังน้ี 
  1. เครื่องปรับอำกำศ 
  2. เครื่องรับโทรทัศน์ 
  3. เครื่องเล่น 
CD/VCD/DVD  
  4. วิทยุ 
  5. เครื่องขยำยเสียง 
  6. ไมโครโฟน 
  7. ล ำโพง 
  8. เครื่องคอมพิวเตอร ์
  พร้อมอุปกรณ ์
  9. โทรศัพท์ 
  10. ศูนย์กำรเรียน 
  ประจ ำห้อง 
  11. ตู้เย็น 
  12. ห้องหุงข้ำว 
  13. เตำแก๊ส  

200,000  - - จ ำนวนประเภท
ของวัสดุครุภณัฑ์
ที่จัดซื้อ 

โรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบล  เวียงสำ มีวัสดุ
ครุภณัฑ์ในกำรบริหำรงำนใน
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

กองกำรศึกษำ 



8 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

     14. กระทะ  
  15. ถำดใส่อำหำร 
  (ถำดหลุม) 
  16. ถ้วยขนม 
  17. ช้อนตักขนม 
  18. โต๊ะรับประทำนอำหำร 
  19. เครื่องกรองน้ ำ  
  20. เครื่องท ำน้ ำเย็น  
  21. ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 
  22. โต๊ะคร ู
  23. เก้ำอ้ีครู 
  24. เครื่องตัดหญ้ำ 
  25. สื่อกำรเรียนกำรสอน  
       ตำมมุมทักษะต่ำงๆ  

ฯลฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 หำบุคลำกร ประจ ำ
โรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลเวยีงสำ 
(แผนงำนกำรศึกษำ         
งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ) 
 

เพื่อเป็นกำรสรรหำบุลำกร
ส ำหรับปฏิบัติงำนในโรงเรียน
เทศบำลต ำบลเวยีงสำ ให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรจัดกำรโรงเรียนอนุบำล 
เช่น ครูผู้สอนเด็กอนุบำล ต้อง
มีวุฒิกำรศึกษำและมีวิชำเอก
หำรศึกษำปฐมวัย/อนุบำล
หรือต้องมีประสบกำรณ์ใน
กำรดูแลเด็ก อย่ำงน้อย 1 ปี 

  มีบุคลำกรปฏิบัติงำนใน 
  โรงเรียนอนุบำลเทศบำล  
  ต ำบลเวียงสำ ดังนี้ 
 1. ครูใหญ่ จ ำนวน 1 คน 
 2. ครูผู้สอนเด็กอนุบำล  
    จ ำนวน 4 คน 
 3. ผู้ช่วยครูผูส้อนเด็ก 
    อนุบำล จ ำนวน 4 คน 
 3. ธุรกำร จ ำนวน 1 คน 
 4. แม่บ้ำน จ ำนวน 1 คน 
 5. แม่ครัว จ ำนวน 2 คน 
 6. คนสวน จ ำนวน 1 คน 
 7.นักกำรภำรโรง จ ำนวน  
   1 คน    
 

1,000,000  - - จ ำนวนบุคลำกร ได้บุคลำกรส ำหรบั
ปฏิบัติงำนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลเวยีงสำ ท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสมใน
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
โรงเรียนอนุบำล 

กองกำรศึกษำ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
(แผนงำนกำรศึกษำ   
งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ) 
 

เพื่อเป็นกำรซื้อเครื่องเล่น
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนำ   เด็กเล็กเทศบำลต ำบล
เวียงสำ 

  มีเครื่องเล่นเสริมสร้ำง 
  พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
  ตำมมำตรฐำนของศูนย ์
  เด็กเล็ก    

200,000  - - จ ำนวนเครื่อง
เล่น 

มีเครื่องเล่นเสริมสร้ำง  
พัฒนำกำรเด็กปฐมวยัตำม 

  มำตรฐำนของศูนย์เด็กเล็ก    

กองกำรศึกษำ 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.1  แนวทางการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สนับสนุน  ส่งเสริม  บูรณาการด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 ปรับปรุงข่วงเมืองสำ  
(แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  
งำนบริหำรทั่วไป) 
  
 

1. เพื่อปรับปรุงข่วงเมืองสำ    
ใหเ้ป็นศูนย์รวมจิตใจของคน
เมืองสำ  ของน่ำนใต้   โดยให้
เป็นศูนย์กลำงดำ้นศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีของ
ท้องถิ่น  ซึ่งภำครัฐ  
ภำคเอกชน  ภำคประชำชน  
และภำคประชำสังคม  
สำมำรถใช้สถำนท่ีแห่งนี้เป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู ้   
เป็นลำนวัฒนธรรม  สำมำรถ
กระท ำกิจกรรมตำ่ง ๆ ร่วมกัน
ได้ จิตส ำนึกรักบำ้นเมือง
ท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้ง
ตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ของตน 

ปรับปรุงข่วงเมืองสำ 
พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง  
จ ำนวน  14  งำน  ดังนี ้
1.  งำนก ำแพงโบรำณ 
2.  งำนรำงท่อระบำยน้ ำ   
รูปตัววี 
3.  งำนบ่อรวมน้ ำ 
4.  งำนท่อระบำยน้ ำ 
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
6 น้ิว พร้อมบ่อพัก 
5. งำนลำนจอดรถ 
6.  งำนปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบข่วง 
7.  งำนปรับปรุงฟุตบำท
ด้ำนหน้ำข่วง 
8.  งำนระบบไฟฟ้ำ,
ระบบประปำภำยในข่วง
9.  งำนปรับปรุงถนน
ภำยในข่วง 

3,670,000  - - จ ำนวนงำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

1. หลังจำกโครงกำรได้

ก่อสร้ำงแล้วเสรจ็  ก็จะได้

ด ำเนินงำนตำมโครงกำร

อนุสรณร์อยพระบำทแรก

แห่งแผ่นดินน่ำน  ซึ่งใน

กิจกรรมจะประกอบไปด้วย

ส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  

ภำคประชำชน องค์กรต่ำง ๆ  

มำจัดนิทรรศกำร  ให้ควำมรู้

แก่ผู้มำร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้

รวมถึงกลุ่มวสิำหกิจชุมชน  

กลุ่มจ ำหน่ำยสินคำ้หนึ่ง

ต ำบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ 

(OTOP) ที่จะมำจัดแสดง  

สำธิต จ ำหน่ำย สินค้ำ ซึ่งใน

ปีท่ีผ่ำนมำมีผูม้ำร่วมกิจกรรม  

ส ำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

  2. เพื่อให้เป็นแหล่งพักผ่อน

หย่อนใจ  สำมำรถพัฒนำเป็น

แหล่งเรียนรู้สู่กำรท่องเที่ยว 

ในเชิงอนุรักษ์ท่ีมีศักยภำพ   

สำมำรถรองรับกับจ ำนวน

นักท่องเที่ยวท่ีเยี่ยมชมได้

อย่ำงทั่วถึง และเกิดควำม

ประทับใจ  อันน ำไปสู่กำร

สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนใน

ท้องถิ่น สำมำรถขยำยเป็นวง

กว้ำงออกไปได ้

3.เพื่อใช้เป็นสถำนท่ีจัด

กิจกรรม  ขององค์กร  และ

หน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำครัฐ 

เอกชน และประชำชนท่ัวไป 

4. เพื่อเป็นกำรรองรับ เป็น

กำรเตรียมควำมพร้อมกับ กำร

เปิดเสรีประชำคมอำเซียน 

(AEC) 

10. งำนห้องน้ ำ,ห้องส้วม 
11. งำนอำคำรแสดง 

เรือแขง่ 
12. งำนม้ำนั่ง คสล. 
13. งำนแท่นฐำนรับสิงห์ 
14. งำนเชื่อมทำงเท้ำ 
 

     ประมำณ 2,000 คน และใน

ล ำดับต่อ ๆ ไป  ก็จะมี

กิจกรรมที่เทศบำลต ำบล

เวียงสำ  รวมถึงทุกภำคส่วน 

ที่ได้กระท ำเป็นประจ ำและ

ต่อเนื่องทุก ๆ ปี  สำมำรถใช้

ประโยชน์จำกท่ีแห่งนีไ้ด้

อย่ำงสมบูรณ์และเต็ม

รูปแบบต่อไป 

2. หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครฐั 

ภำคเอกชน ภำคประชำชน 

และภำคประชำสังคม  

สำมำรถใช้สถำนท่ีแห่งนี้เป็น

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำน

ศิลปะ วัฒนธรรม   ประเพณี

ของท้องถิ่น และรวมไปถึง

กำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

    
 

        3. ประชาชน และทุกภาคสว่น
เกิดการมีส่วนร่วม            
มีจิตส านึกรักบ้านเมืองและ
ท้องถิ่นของตนเอง รวมถึง
ตระหนัก และรู้ในอัตลักษณ์
ของตน  ก่อให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญอยา่งยั่งยืนสืบไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

8 ตกแต่งภำยในพิพิธภณัฑ์
ท้องถิ่นเทศบำล 
ต ำบลเวยีงสำ 
(แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  
งำนบริหำรทั่วไป) 
  
 

1. เพื่อตกแต่งภำยใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทศบำล
ต ำบลเวยีงสำ ให้เป็นส่วนหน่ึง
ในกำรเฉลิมพระเกยีรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเดจ็พระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินีนำถ และเป็น
สถำนท่ีเก็บ รวบรวม              
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ได้ให้ไว้ 
โดยมีกำรพัฒนำให้เป็นไปตำม
กระบวนกำรอย่ำงเหมำะสม มี
ระบบและมีประสิทธิภำพ  
2. เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษำ
เรียนรูด้้ำนวัฒนธรรม  ประเพณี  
และภมูิปัญญำท้องถิ่น  ที่
สำมำรถบอกเรื่องรำวในอดีต  
ส ำหรับนักเรียน  นักศึกษำ 
นักท่องเที่ยวตลอดจน
ประชำชนผู้สนใจทั่วไป 
 

ตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเทศบาลต าบล
เวียงสา  จ านวน  2 งาน 
ดังนี ้  
1. งำนตกแต่งภำยใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
2. งำนครุภณัฑ์มลัติมเีดยี 
 

262,000  - - จ ำนวนงำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์ด้ำนวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น  ที่มีควำมเข้มแข็ง 
และยั่งยืน สำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้แก่ท้องถิ่นได ้
2. มีพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นที่มีมำตรฐำนและเป็น
แหล่งศึกษำเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภำพ   
3. เป็นอนุสรณ์สถำน เป็น
อำคำรพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ล้ำนนำอันทรงคณุคำ่ ที่แสดงถึง
วิวัฒนำกำร  ควำมเป็นมำ
ของเมืองเวียงสำและเป็น
แหล่งเรียนรู้ทำงประวตัิศำสตร์     
4. ผู้เข้ำเยี่ยมชมได้รับ

ประโยชน์  ควำมรู้จำกกำร

เยี่ยมชม และเกิดควำม

ตระหนัก รัก หวงแหน 

และเห็นควำมส ำคัญในกำร
อนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

ส ำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

   3. เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ แสดงถึงวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ ให้เป็นไปอย่ำง
เข้มเข็งและยั่ งยืน สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้แก่ท้องถิ่นได้ 
4. เพื่อเป็นกำรรักษำอนุสรณ์
สถำน อำคำรไม้ที่คงสภำพเดมิ
ได้อย่ำงสมบูรณ์ที่ครั้งหนึ่ง 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเดจ็พระนำงเจำ้
พระบรมรำชินีนำถได้เคยเสด็จ
ท้องถิ่น 
 

         
  

 
 

 


