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                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                    (แบบ ผ. 02/1) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
1 

ก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก และ
ถนนลาดยาง 
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Cape Sealหมู่ 2 เริ่มต้นจาก 
บ้านเลขท่ี 129 บ้าน นายสมบัติ    
ไชยบาล  -  พระธาตุจ าม่วง 
 
อันดับ 2 

 
 
เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

 
 
ถนนกว้าง  6  
เมตร. ยาว   
1,405   เมตร 

 
 

2,100,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 สาย
ทาง 
 

 
 
ประชาชน
สัญจรไปมา 
สะดวกมากข้ึน 

 
 
ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง/อบจ.
พะเยา/
หน่วยงาน
อื่นๆ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก  
หมู่ 2  เริ่มต้นจาก บ้าน นายค า  
สายสบื  ถึง บ้าน นายบุญศรี     
ป๊อกบุญเรือง 
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 6 
เมตร หนา0.10  
ม. ยาว  900 
เมตร 

- 3,629,600 3,629,600 3,629,600 3,629,600 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมา 
สะดวกมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง/อบจ.
พะเยา 

3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายบ้านหนองบัว – พระธาตุจ ามว่ง
หมู่  2 บ้านหนองบัว ต.บ้านเหล่า  
อ.แม่ใจ    จ.พะเยา 
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 6 
เมตร หนา 0.03  
เมตรยาว  430 
เมตร 

- 900,000 900,000 900,000 900,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมา 
สะดวกมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง/อบจ.
พะเยา 

4 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกทางเข้า
บ้านหนองบัว หมู่ 2 เริ่มต้นจาก ท้าย
บ้านดงอินตาใต้ หมู่ 9 – หน้า
โรงเรียนบ้านหนองบัว  
 
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง  5  
เมตร. ยาว   
700   เมตร 

- 3,839,000 3,839,000 3,839,000 3,839,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมา 
สะดวกมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 
 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางบ้านหนองบัว หมู่ 2 
เริ่มต้นจาก บ้าน นายแก้วมา  ปง
ลังกา  –  ถนนลาดยางสายพระธาตุ
จ าม่วง 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  5  
เมตร. ยาว   
850   เมตร 

- 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก หมู่ 5  เริ่มต้นจากนา นาย
ตา  ทาฟุ่น  -  บ้านหนองบัว หมู่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป- มา สะดวก 

ถนนกว้าง 5 
เมตร  ยาว  
3,300 เมตร 

- 6,033,500 6,033,500 6,033,500 6,033,500 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/
อบจ.พะเยา 
 

7 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมเสรมิผิวถนน คสล.
โดยลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต  หมู่ 5 เริ่มต้นจาก  สามแยก
ทางลาดยางสายอ่างแม่ปืม(บ้านนาย
เส็ง   จันตะละ) ผ่าน รพสต.บ้าน
เหล่า – สี่แยกถนนลาดยางสายแม่
เย็น สันทรายหมู่ 10 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 4  
เมตร หนา 0.05 
ม. ยาว  1,120 
เมตร 

- 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางสายบ้านไร่อ้อย หมู่ 5 
ต.บ้านเหล่า เชื่อม บ้านป่าตึง หมู่ 8  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ   จ.พะเยา 
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 5 
เมตร  
หนา  0.10 
เมตรยาว  
2,000 เมตร 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร
ไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง/ทต.
บ้านเหล่า/ 
ทต.รวมใจ
พัฒนา/ 
อบจ.พะเยา 

9 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก หมู่ 6 
เริ่มต้นจาก วัดบ้านดงอินตา  –  
หนองเล็งทราย  
 
อันดับ 4 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง  6  
เมตร. ยาว   
1,500   เมตร 

- 3,291,000 3,291,000 3,291,000 3,291,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมา 
สะดวกมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ 7  ต.
บ้านเหล่าเริ่มต้นจาก โรงเหลา้ ถึง 
หนองเล็งทราย 
 
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

กว้าง  5  
เมตรยาว  
1,000 เมตร 

- 5,485,000 5,485,000 5,485,000 5,485,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมา 
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง / 
ทต.บ้านเหล่า/
อบจ.พะเยา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ 
7  ต.บ้านเหล่า เริ่มต้นจาก 
บ้านเลขท่ี  171 บ้าน นายปรีชา  
สันติ เช่ือมต่อถึง พ้ืนท่ี  หมู่ 10    
ต.ป่าแฝก 
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 5 
เมตร หนา
0.10  ม. ยาว  
8,700 เมตร 

- 3,857,000 3,857,000 3,857,000 3,857,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไป 
มาสะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/ 
ทต.ป่าแฝก/
อบจ.พะเยา 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกหมู่ 11 ต.บ้านเหล่า  
เชื่อมต่อ หมู่ 6ต.ป่าแฝก  อ.แม่ใจ   
จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 5  
เมตร หนา  
0.05  ม. ยาว  
8,000 เมตร 
 

- - 14,626,000 14,626,000 14,626,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ขึ้น 
 

กองช่าง / 
ทต.บ้านเหล่า/
อบจ.พะเยา 

 
 
13 

โครงการถนน คสล.หินคลกุ ลูกรัง
บดอัด 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริม่ตน้
จากถนนทางหลวงชนบท  หมู่ 4 ต.
บ้านเหล่า เช่ือมต่อ หมู่ 4 ต.แม่ใจ 
เขตเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 
 

 
 
เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

 
 
ถนนกว้าง 4 
เมตร หนา  
0.15  เมตร 
ยาว  3,000 
เมตร 

 
 

2,112,000 

 
 

2,112,000 

 
 

2,112,000 

 
 

2,112,000 

 
 
2,112,000 

 
 
1 สาย
ทาง 
 
 

 
 
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ขึ้น 

 
 
กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/ 
ทต.รวมใจ
พัฒนา/อบจ.
พะเยา 

 
 



257 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เรยีบ
แม่น้ าอิง  หมู่ 14 ต.บ้านเหล่า เช่ือม
เขตติดต่อ ทต.รวมใจพัฒนา 
อ.แม่ใจ  จ.พะเยา 
 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 
 

ถนนกว้าง 4   
เมตร  
ยาว   2,200  
เมตร 

1,978,600 1,978,600 1,978,600 1,978,600 1,978,600 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมาก
ขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง /ทต.
รวมใจ/อบจ.
พะเยา/กรม
ทรัพยากรน้ า 

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู ่7 
เริ่มต้นจาก ถนนลาดยางสายแม่เยน็ 
สันทราย ตรงบ้านสันก าแพง หมู่ 8 
เชื่อมต่อถึง  ถนน คสล. บ้านดงบญุ
นาค 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 
 

ถนนกว้าง 5 
เมตร 
หนา 0.10 
เมตร  ยาว  
2,850 เมตร 

- 1,011,000 1,011,000 1,011,000 1,011,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/
อบจ.พะเยา 
 

16 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนหนิ
คลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบถนนสาย
การเกษตร หมู่ 11 ต.บ้านเหล่า  
เชื่อมต่อ หมู่ 6  ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ   
จ.พะเยา 
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 5  
เมตร หนา  
0.10เมตร 
ยาว  8,000 
เมตร 

- 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/ 
ทต.ป่าแฝก/
อบจ.พะเยา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบถนนสายการเกษตร หมู่ 
13    ต.บ้านเหล่า  เชื่อมต่อ หมู่ 8  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง  4  
เมตร หนา
0.10 เมตร 
ยาว  3,500  
เมตร 

- 1,121,000 1,121,000 1,121,000 1,121,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/ 
ทต.รวมใจ
พัฒนา/อบจ.
พะเยา 

18 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัด 
เริ่มต้นจากสะพาน คสล. ข้ามล าน้ า
ปืม  หมู่ 13 ต.บ้านเหล่า ถึง ท่อ
ลอดบล็อคคอนเวิรส์ หมู่ 9 ต.แม่ใจ  
อ.แม่ใจ จ.พะเยา 
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 5 
เมตร หนา
0.10เมตร 
ยาว  1,000 
เมตร 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/ 
ทต.รวมใจ
พัฒนา/อบจ.
พะเยา 

19 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด พร้อม
คลองส่งน้ า หมู่ 1 (สายสันป่าก๋อย) 
เริ่มต้นจากถนนทางหลวงชนบทสาย 
สันทราย แมเ่ย็น ถึง ถนน คสล. เดิม 
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว  
700 เมตร 

- 590,000 590,000 590,000 590,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/
อบจ.พะเยา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร
(สายเรียบคลองห้วยเกี๋ยงใน)  หมู่ 
11 เริ่มต้นจากนา นายถนอม  ศรี
ใจ  -  นา นายโสภณ  ปิงวงค์ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  
5  เมตร 
ยาว  8,000 
เมตร 

- 2,133,000 2,133,000 2,133,000 2,133,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

21 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร  
ห้วยเกี๋ยงสายกลางถึงห้วยโป่ง  
หมู่ 11  เริ่มต้นจากสวน นายเซาะ   
สุรินวงค์  -  ห้วยโป่ง 
 
อันดับ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  
4   เมตร 
ยาว            
5,000  
เมตร 

- 1,652,100 1,652,100 1,652,100 1,652,100 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 
22 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 3  เริ่มต้นจากบา้นเลขท่ี 19 
บ้านนายบุญนาค  ใจเที่ยง  -  
หนองเล็งทราย 
 
 

 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

 
ท่อขนาด 

0.60  เมตร 
ระยะทาง

ยาว  1,200 
เมตร 

 
- 

 
1,179,100 

 
1,179,100 

 
1,179,100 

 
1,179,100 

 
1 สาย 
 
 
 
 
 

 
น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหา
น้ าท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

 
ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและ
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 3  เริ่มต้นจาก
วัดศรีดอนตันทางทิศเหนือ  -  
หนองเล็งทราย 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด0.80 เมตร 
ยาว 200 เมตรราง
ระบายน้ าขนาด
กว้าง  0.60  เมตร 
ลึก  1.00 เมตร 
ระยะทางยาว  
1,600 เมตร 

- 1,000,900 1,00,900 1,00,900 1,00,900 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

24 ก่อสร้างระบบระบายน้ าแบบกล่อง               
 เกเบี้ยน (Gabion)    หมู่ 1  
เริ่มต้นจากบ้านเลขท่ี 175 บ้าน 
นายค าสุข  ปนันตา  -  บ้านเลขท่ี 
194  บ้านนายจ านง  ทินวงค์ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 0.80  
เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ระยะทางยาว  365 
เมตร 

- 950,000 950,000 950,000 950,000 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมกล่องเกเบี้ยน (Gabion) 
เริ่มจากคลองชลประทาน หมู่ 13 , 
5 , 10, 1 ,12, 3 ต.บ้านเหล่า อ.
แม่ใจ จ.พะเยา ถึงหนองเล็งทราย 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและตลิ่ง
พัง 

ขนาดปากกว้าง  5  
เมตร  ลึก 1.50 ยาว  
1,900  เมตร 

- 5,489,000 5,489,000 5,489,000 5,489,000 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
และมตีลิ่งที่มั่นคง 

กองช่าง 
ทต.บ้าน
เหล่า/อบจ.
พะเยา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 
 

ก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ด(ท่อ
ลอดเหลี่ยม) 
ระบายน้ าถนน
รอบหนองเล็ง
ทราย  

 
 

 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไป มา 
สะดวกเป็นการ
พัฒนาฟ้ืนฟู
สภาพพื้นที่ต้น
น้ าในเขตต าบล
บ้านเหล่าและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

จ านวน   19  จุดดังนี้ 
จุดที่1 หมู่ 3 ขนาด 3 x3 เมตร ยาว 
10 เมตร 
จุดที่ 2 หมู่ 7 ขนาด 3 x 1.80 เมตร 
ยาว 10 เมตร 
จุดที่ 3 หมู่ 6 ขนาด 3 x 1.80 เมตร 
ยาว 10 เมตร 
จุดที่ 4 ,5 ,6 หมู่ 7 ขนาดจุดละ 3 
x 1.80 เมตร ยาวจุดละ 10  เมตร 
จุดที่ 7 ,8 ,9  หมู่ 8 ขนาดจุดละ  3 
x 1.80  เมตร ยาวจุดละ 10 เมตร 
จุดที่ 10 ,11 ,12  หมู่ 6 ขนาดจุด
ละ 3 x 1.80 เมตร ยาวจุดละ 10 
เมตร  
จุดที่ 13 หมู่ 9 ขนาด 3 x 1.80 
เมตร ยาว 10 เมตร 
จุดที่14 ,15 ,16 ,17 ,18 , 19 หมู่ 
3  ขนาดจุดละ 3 x 1.80 เมตร ยาว
จุดละ 10 เมตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 19 จุด ประชาชนม ี
ความสะดวกใน 
การเดินทางไป 

และระบายน้ าลงสู่
หนองเล็งทราย
แก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง /
ทสจ. /กรม

ทรัพยากรธรร
มชาติและ

สิ่งแวดล้อม/
กรมทรัพยากร

น้ าภาค 1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างกล่องเกเบีย้น
(Gabion) ต้นล าน้ าอิงถึง สะพาน 
หมู่ 3 ต. บ้านเหลา่ เช่ือม หมู่ 3 ต. 
แม่ใจ  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและตลิ่งพัง 

ขนาดปากกว้าง 4 
เมตร ลึก 6 เมตร 
ยาว  150 เมตร 

- 433,000 433,000 433,000 433,000 1 แห่ง 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
และมตีลิ่งที่มั่นคง 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/ 
ทต.แม่ใจ/
อบจ.พะเยา 

28 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
ห้วยเคียน หมู่ 6 เช่ือม หมู่ 9   ต.
บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วย
กล่องเกเบี้ยน (Gabion & Mat 
trcss) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและตลิ่งพัง 

ขนาดปากกว้าง 4 
เมตร ลึก 2 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร 

- 2,889,000 2,889,000 2,889,000 2,889,000 1 แห่ง 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
และมตีลิ่งที่มั่นคง 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/
อบจ.พะเยา 
 

29 
 

วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก หมู่ 
6 เริ่มต้นจากนา นายวุ่น  วงค์ติ๊บ  -  
นา นายบุญมา  สารอินจักร 
 
อันดับ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรสะดวก
ยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 1.20  
เมตร ระยะทาง
ยาว  700 เมตร 

- 3,111,000 3,111,000 3,111,000 3,111,000 1 สาย 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหา
น้ าท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

30 ก่อสร้างสะพานข้ามหนองเล็งทราย 
หมู่ 6 (ตรง นา นายสุรเชษฐ์         
จักรใจวงค์) 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป มา สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 7 
เมตร ทางเท้าข้าง
ละ 0.50 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

- 750,000 750,000 750,000 750,000 1 จุด ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ห้วยเมี้ยงและประตูระบาย
น้ า  หมู่ 7  ต.บ้านเหล่า  อ.
แม่ใจ 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาอ่าง
เก็บน้ าตื้นเขิน 

ขนาดพื้นท่ี 30,400 
ตารางเมตร 
ลึกเฉลีย่ 2  เมตร 
พร้อมอาคาร
ประกอบ 

- 3,111,000 3,111,000 3,111,000 3,111,000 1 แห่ง 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/
อบจ.พะเยา 
 

32 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อ
พัก หมู่ 10 เริ่มต้นจากบ้าน 
นายศรีวงค์  ก๋าอินตา  -  
ถนนทางหลวงชนบท 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.80  
เมตร ระยะทางยาว  
200 เมตร 

- 1,027,600 1,027,600 1,027,600 1,027,600 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหา
น้ าท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

33 ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ด(ท่อ
ลอดเหลี่ยม) ข้ามห้วยเกี๋ยง   
หมู่  11  บริเวณ นา นายจื่น  
อินถา 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไป มา สะดวก
และแก้ไขปญัหาน้ า

ท่วมขัง 

ขนาด กว้าง  6 
ยาว 5 เมตร หรือมี

ขนาด           
(3.30 x 3.30) 

- 893,000 893,000 893,000 893,000 1 จุด ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางไปและ
แก้ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 วางท่อส่งน้ าพลังงานไฟฟ้า  หมู่ 11
เริ่มต้นจากคลองชลประทานสะพาน
ใหม่  -  นา  นายเลื่อน   เมฆอากาศ 
 

เพื่อให้
เกษตรกรมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

ยาว  2,000  
เมตร 

- 800,000 800,000 800,000 800,000 1 โครง 
การ 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง 

35 ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค  หมู ่ 
1, 3, 4, 6, 7 , 8, 9, 12, 13, 14 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ าสะอาดไว้
ใช้ประจ า
หมู่บ้าน 

ตามถนนสายหลัก
และซอยใน
หมู่บ้านทุกซอยท่ีมี
ครัวเรือนและผู้คน
อาศัย 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1  โครง 
การ 
 
 

ประชาชนมีน้ า 
สะอาดใช้อย่าง 
พอเพียง 
 

ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง /การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค 

 
36 

แหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า 
โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย 
 
 
 

 
เพื่อพัฒนา
แหล่งน้ า
หนองเล็ง
ทราย 

ต าบลบ้านเหล่า 
2,000,000 

 

 
 
2,000,000 

 
 
2,000,000 

 
 
2,000,000 

 
 
2,000,000 

 
1 แห่ง 
 
 
 

 
ประชาชนไดม้ีที่ 
ออกก าลังกาย, 
ประกอบอาชีพ 
และผักผ่อน 
หย่อนใจ 

 
ทต. บ้าน

เหล่า/กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ขุดลอกล าห้วยป่าไร่  หมู่ 2 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาล า
ห้วยตื้นเขิน 

ขนาดกว้าง 12  
เมตร  ลึก  4 เมตร  
ระยะทางยาว  350  
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1  โครง 
การ 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง 

38 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าท านบดิน
ห้วยพรานน้อย  หมู่ 6 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

จ านวน  1  จุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  โครง 
การ 
 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า 
กองช่าง 

39 โครงการขุดลอกภายในต าบล
บ้านเหล่า จ านวน 2 จุด  
จุดที่ 1 ห้วยพรานน้อย หมู่ 6 
ต.บ้านเหล่า 
จุดที่ 2 อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าแดง 
หมู่ 9 ต. บ้านเหลา่ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

จุดที่ 1 ขนาด กว้าง 
50 เมตร ยาว 200 
เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 
2.50 เมตร 
จุดที่ 2ขนาด กว้าง 
50 เมตร ยาว 200 
เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 
2.50  เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครง 
การ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/ 
อบจ.พะเยา 
 

40 ขุดลอกล าห้วยแสล่ง เพื่อแก้ไขปัญหาล า
ห้วยตื้นเขิน 

ขนาด กว้าง 8 เมตร 
ยาว 320 เมตร ขุด
ลึกเฉลีย่ 2 เมตร 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 1 โครง 
การ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/ 
อบจ.พะเยา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบ
แปลนของกรมทรัพยากรน้ า 
หมู่  6 ,9 ,11 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าอุปโภคและ
บริโภคของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ ตามแบบ
แปลนของกรม
ทรัพยากรน้ า หมู่  
6 ,9 ,11 
 

- 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 1 โครง 
การ 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน หมู่ 
6 ,9 ,11 ของ
ต าบลบ้านเหล่ามี
น้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 
ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง/อบจ.
พะเยา/กรม
ทรัพยากรน้ า
บาดาล 

42 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้าน
เหล่า 

เพื่อให้เด็กอนุบาลมี
สถานท่ีเรียนที่
สะอาดเป็นระเบียบ 
เป็นสัดส่วน 

อาคารชั้นเดียว 
ขนาดกว้าง 22 
เมตร ยาว 36 เมตร 

- - 5,800,000 5,800,000 5,800,000 1 หลัง เด็กอนุบาลมี
สถานท่ีเรียนที่
สะอาดเป็น
ระเบียบ เป็น
สัดส่วน 

ทต.บ้านเหล่า/
กองช่าง 

43 โครงการติดตั้งไฟก่ิงสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ถนนรอบ
หนองเล็งทราย(ฝั่งทิศ
ตะวันออก) เริ่มตั้งแตจุ่ดฝาย
น้ าล้น หมู่ 3 บ้านเหล่าเก่า – 
ท่อลอด หมู่ 7 บ้านดงบุญนาค 

เพื่อส่งเสริมเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยว
และสร้างความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชน 

ระยะทาง 9,000 
เมตร 

- - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1 โครง 
การ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนเวลากลางคืน 

ทต.บ้านเหล่า/
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการเครื่องสูบน้ า
พลังงานไฟฟ้า หมู่ 3 
(สูบน้ าจากหนองเล็ง
ทรายปล่อยลงคลอง
ชลประทานอ่างแม่ปืม) 

เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดู
แล้ง 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ า
พลังงานไฟฟ้า สูบน้ า
จากหนองเล็งทราย
ปล่อยลงคลอง
ชลประทานอ่างแม่ปืม 
ระยะทางวางท่อ 2,000 
เมตร 
 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 โครง 
การ 

เกษตรกรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 

45 โครงการเครื่องสูบน้ า
พลังงานไฟฟ้า หมู่ 8 
(สูบน้ าจากหนองเล็ง
ทรายปล่อยลงคลอง
ชลประทานอ่างแม่ปืม) 

เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดู
แล้ง 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ า
พลังงานไฟฟ้า สูบน้ า
จากหนองเล็งทราย
ปล่อยลงคลอง
ชลประทานอ่างแม่ปืม 
ระยะทางวางท่อ 1,500 
เมตร 
 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 โครง 
การ 

เกษตรกรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
ในฤดูแล้ง 

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 

รวม 45  โครงการ - - 21,190,600 85,973,500 130,899,500 130,899,500 130,899,500 - - - 
 


