
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน  

    
   

          1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
    

   
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ/ที่มา ตัวชีวัด  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  (ผลผลิตของโครงการ) 2558   2559 2560 (KPI) 

   (บาท)     (บาท)   (บาท)    
1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง ขยาย
ถนน สายบ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 
ต.ป่ากลาง เชื่อมระหว่าง บ้าน
นานิคม ต าบลยม เชื่อม
ระหว่าง ต าบลศิลาแลง (เชื่อม
ระหว่างต าบล) 

เพื่อให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรไดส้ะดวกขึ้น 
เพื่อแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ 

ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง และขยาย
ถนนระยะทาง 3,000 
เมตร (ตามแบบแปลนของ 
อบต.ป่ากลาง และสภาพ
ความเป็นจริง) 

   9,900,000       9,900,000     9,900,000  ถนน ลาดยาง
ระยะทาง 3,000 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรสะดวกขึน้
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อได ้

อบต.ป่ากลาง
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

2 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนลูกรัง และ
ถนนลาดยาง ถนนเส้นบ้าน
ค้างฮ่อ หมูที่ 3 ต าบลป่ากลาง 
เชื่อมระหว่าง บ้านน้ าฮาว หมู่
ที่ 7 ต าบลจอมพระ  (เชื่อม
ระหว่างต าบล) 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรไดส้ะดวกขึ้น 
เพื่อแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ 

ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง 
ระยะทาง 5,500 เมตร 
(ตามแบบแปลนของ อบต.
ป่ากลาง และสภาพความ
เป็นจริง) 

   9,900,000       9,900,000     9,900,000  ถนนลาดยาง
ระยะทาง 5,500 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อได ้

อบต.ป่ากลาง
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 



2 
 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ/ที่มา ตัวชีวัด  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  (ผลผลิตของโครงการ) 2558   2559 2560 (KPI) 

   (บาท)     (บาท)   (บาท)    
3 โครงการก่อสร้าง ปรับภูมิทัศน์ 

สร้างสวนสาธารณะ พร้อม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
ฟารม์บางระจัน บ้านน้ าเปิน 
หมู่ที่ 1 ต าบลป่ากลาง 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่น
ใจของประชาชนต าบลป่า
กลาง 

ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ สร้าง
สวนสาธารณะพร้อมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 400 เมตร (ตาม
แบบแปลนของ อบต.ป่า
กลาง และสภาพความเป็น
จริง) 

   5,000,000       5,000,000     5,000,000  สวนสาธารณะ 1 
แห่ง ถนน คสล.
ระยะทาง 400

เมตร 

มีภูมิทัศน ์และ
สวนสาธารณะที่
สวยงามและเป็น
แหล่งพักผ่อนหย่น
ใจของประชาชน
ต าบลป่ากลาง 

อบต.ป่ากลาง
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

4 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนลูกรังพร้อม
ลาดยางถนนสายบ้านจูน หมู่ที่ 
4 ต าบลป่ากลาง เช่ือมระหว่าง
ต าบล บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 
ต.วรนคร 

เพื่อส่งเสริมการปรับปรุง
ถนนเส้นทางคมนาคม ให้
การเดินทางสะดวกขึ้น เพื่อ
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ 

ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง ระยะทาง 
5,000 เมตร (ตามแบบ
แปลนของ อบต.ป่ากลาง 
และสภาพความเป็นจริง) 

 10,000,000  

  

 10,000,000   10,000,000  ถนน ลาดยาง
ระยะทาง 5,000 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.ป่ากลาง
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 



3 
 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ/ที่มา ตัวชีวัด  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  (ผลผลิตของโครงการ) 2558   2559 2560 (KPI) 

   (บาท)     (บาท)   (บาท)    
5 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม

ปรับปรุง ถนนลูกรังพร้อม
ลาดยางถนนสายบ้านจูน หมู่ที่ 
4 ต าบลป่ากลาง เช่ือมระหว่าง
ต าบล บ้านปรางค์พัฒนา หมู่ที่ 
8 ต าบลปัว (เชื่อมระหว่าง
ต าบล) 
 

เพื่อให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรไดส้ะดวกขึ้น 
เพื่อแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ 

ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง 
ระยะทาง 5,000 เมตร 
(ตามแบบแปลนของ อบต.
ป่ากลาง และสภาพความ
เป็นจริง) 

 10,000,000  

  

 10,000,000   10,000,000  ถนน ลาดยาง
ระยะทาง 5,000 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อได ้

อบต.ป่ากลาง
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

6 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม
ปรับปรุง ถนนลูกรังพร้อม
ลาดยางถนนสายบ้านค้างฮ่อ 
หมู่ที่ 3 ไปบ้านตาหลวง หมู่ที่ 
5 ต าบลป่ากลาง เช่ือมระหว่าง
บ้านน้ าฮาว หมู่ที่ 7 ต าบลจอม
พระ (เชื่อมระหว่างต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน เดินทาง
สัญจร และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรไดส้ะดวกขึ้น 
เพื่อแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ 

ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง 
ระยะทาง 5,000 เมตร 
(ตามแบบแปลนของ อบต.
ป่ากลาง และสภาพความ
เป็นจริง) 

 10,000,000  

  

 10,000,000   10,000,000  ถนน ลาดยาง
ระยะทาง 5,000 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อได ้

อบต.ป่ากลาง
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 



4 
 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ/ที่มา ตัวชีวัด  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  (ผลผลิตของโครงการ) 2558   2559 2560 (KPI) 

   (บาท)     (บาท)   (บาท)    
7 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม

ปรับปรุงซ่อมแซมการขยาย
ไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนลาดยางเส้นต าบล
ป่ากลาง เชื่อมระหวา่งต าบล
ศิลาแลง  (เชื่อมระหว่าง
ต าบล) 

เพื่อขยายไหล่ทางใหก้ว้าง
ขึ้นประชาชน เดินทางสัญจร 
และขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวกข้ึน  

ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
การขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยางเส้นต าบลป่า
กลาง เชื่อมระหว่างต าบล
ศิลาแลง(ตามแบบแปลน
ของ อบต.ป่ากลาง และ
สภาพความเป็นจริง) 

   2,000,000  

  

   2,000,000     2,000,000  ขยายไหล่ทางถนน 
ระยะทาง 2,000 

เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น
แก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อได ้

อบต.ป่ากลาง
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร         

8 โครงการก่อสร้าง ระบบ
ประปา ขยายท่อเมนหลักและ
ถังเก็บน้ าในเขตต าบลป่ากลาง  

เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้ าอุปโภค บรโิภค ต าบลป่า
กลาง 

ขยายท่อประปา ระยะทาง 
2,000 เมตร 

 20,000,000  

  

 20,000,000   20,000,000  ขยายท่อประปา
ระยะทาง 2,000 
เมตร และตั้งถัง

เก็บน้ า 
 

ประชาชนต าบลปา่
กลางมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

การประปาส่วน
ภูมิภาค 

9 โครงการขุดลอกอ่าง
นิวซีแลนด์และปรบัภูมิทัศน์ 
อ่างนิวซีแลนด ์พร้อมปรับ
คุณภาพน้ า 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้
มากขึ้นและมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่นใจของ
ประชาชนต าบลปา่กลาง 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
นิวซีแลนด์ และปรับภูมิ
ทัศน์ อ่างนิวซีแลนด์ พร้อม
ปรับคุณภาพน้ า (ตามแบบ
แปลนของ อบต.ป่ากลาง 
และสภาพความเป็นจริง) 

 20,000,000  

  

 20,000,000   20,000,000  ปรับภูมิทัศน ์1 
แห่ง 

เก็บกับน้ าได้
เพิ่มขึ้นบรรเทา
ความแห้งแล้งและ
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
และเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่นใจของ
ประชาชนต าบลปา่
กลาง 

อบต.ป่ากลาง
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 



5 
 

ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ/ที่มา ตัวชีวัด  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  (ผลผลิตของโครงการ) 2558   2559 2560 (KPI) 

   (บาท)     (บาท)   (บาท)    
  1.4 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน               

10 โครงการปรับภูมิทัศนส์นาบิน
เก่า 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่น
ใจของประชาชนต าบลป่า
กลาง 
 

ปรับภูมิทัศนส์นาบินเก่า 
(ตามแบบแปลนของ อบต.
ป่ากลาง และสภาพความ
เป็นจริง) 

     500,000         500,000       500,000  ปรับภูมิทัศน ์1 
แห่ง 

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
และเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่นใจของ
ประชาชนต าบลปา่
กลาง 

ส่วนโยธา อบต.
ป่ากลาง 

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
  3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา                 
11 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
หลวง 

เพื่อให้เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรั้วคอนกรตี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตา
หลวง (ตามแบบแปลนของ 
อบต.ป่ากลาง และสภาพ
ความเป็นจริง) 

   1,000,000  

  

   1,000,000     1,000,000  รั้วคอนกรีต 1 
แห่ง 

มีรั้วคอนกรีต
ป้องกันความ
ปลอดภัยของเด็ก
เล็ก 

ส่วนโยธา อบต.
ป่ากลาง 

12 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
หลวง 

เพื่อให้เด็กเล็กมีโรงอาหารที่
สะดวก ปลอดภัย มี
มาตรฐาน 

ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตา
หลวง จ านวน 1 แห่ง (ตาม
แบบแปลนของ อบต.ป่า
กลาง และสภาพความเป็น
จริง) 

   1,000,000  

  

   1,000,000     1,000,000  โรงอาหาร 1 แห่ง มีโรงอาหารที่ได้
มาตรฐาน 

ส่วนโยธา อบต.
ป่ากลาง 

 


