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

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 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
1 

ก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก และ
ถนนลาดยาง 
ขยายไหล่ทาง ถนนลาดยางทาง
หลวงชนบท  หมู่ 8  ทั้ง 2 ช้างทาง 

 
 
เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

 
 
กว้างข้างละ  
0.50 เมตร 
ยาว  450 เมตร 

 
 

130,000 

 
 

130,000 

 
 

130,000 

 
 
130,000 

 
 
130,000 

 
 
1 สาย
ทาง 
 

 
 
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 
 

 
 
ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง/ทาง
หลวงชนบท 

 
2 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เริ่มต้น
จากปากซอย - บ้านนางจันทรา   
ขันค า บ้านเลขท่ี 153 
 

 
เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

 
ถนนกว้าง 2.50 
เมตร หนา  
0.15  ม. ยาว  
20 เมตร 

 
- 

 
22,000 

 
22,000 

 
22,000 

 
22,000 

 
1 สาย
ทาง 
 
 

 
ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

 
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) 

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เริ่มต้น
จากถนนทางหลวงชนบท – บ้าน
นางซ้อน  จินะวรรณ์ บ้านเลขท่ี  18 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15  ม. 
ยาว  26 เมตร 

- 59,600 59,600 59,600 59,600 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เริ่มต้น
จากถนนคอนกรีตเดิม – บ้านนาย
พงษ์สวัสดิ์      แสนสองเมือง 
บ้านเลขท่ี  184 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 2.50 
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  28 เมตร 

- 40,500 40,500 40,500 40,500 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เริ่มต้น
จาก ถนนสายแมเ่ย็น สันทราย  –  
บ้านเลขท่ี 222  บ้าน นายยุทธพงษ์  
แสนเขียว 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 2.50 
เมตร หนา 0.15  
ม. ยาว  43 เมตร 

- 60,000 60,000 - - 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1  เริ่มต้น
จากถนนคอนกรีตเดิม  – บ้านเลขท่ี 
71 บ้านนายสว่าง   อ้ายแปง 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 2.50 
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  25 เมตร 

- 28,000 28,000 28,000 28,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 
 

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) 

7 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 1 เริ่มต้นจากป้อมต ารวจ
ชุมชน  - บ้าน นายประเสริฐ      
สินเปียง 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
หนา  0.15  ม. 
ยาว  200 เมตร 

- 422,000 422,000 422,000 422,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

8 
 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2  เริ่มต้น
จาก บ้านเลขท่ี  73 บ้าน นาย
มานิตย์   ค าสี  -  ศูนย์เก็บของ
ประจ าหมู่บ้าน 
 
อันดับ 1 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 2.50 
เมตร หนา  0.15  
ม. ยาว  50 เมตร 

- 70,000 - - - 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2  เริ่มต้น
จาก บ้านเลขท่ี 31 บ้าน นางปุ๋ย   
ไชยค า  –  บ้านเลขท่ี 88 บ้าน นาย
สมัย   ไชยค า 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3 เมตร 
หนา0.15  ม. ยาว  
30 เมตร 

- 47,000 47,000 47,000 47,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2  เริ่มต้น
จาก บ้านเลขท่ี 52 บ้าน นาย คนอง
แก้วมงคล  –  บ้านเลขท่ี 48 บ้าน 
นายหวัน   ศรีใจป้อ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร หนา0.15 ม. 
ยาว  60  เมตร 

- 94,000 94,000 94,000 94,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

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) 

11 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2  เริ่มต้น
จาก บ้านเลขท่ี 11 บ้าน นายบุญตัน   
ป๊อกบุญเรือง  –  บ้านเลขท่ี 79 
บ้าน นายทา   ป๊อกบุญเรือง 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตร หนา0.15 
ม. ยาว  30  
เมตร 

- 33,000 33,000 33,000 33,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2  เริ่มต้น
จาก บ้านเลขท่ี 138 บ้าน นาง
ทัศนีย์  วงค์ติ๊บ–  บ้านเลขท่ี 19 
บ้านนางประทัด   มูลปุก 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตร หนา0.15 
ม. ยาว  40  
เมตร 

- 44,000 44,000 44,000 44,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2  เริ่มต้น
จาก บ้านเลขท่ี 28 บ้าน นางสวย   
ไชยสุข  –  ล าเหมืองสาธารณะ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  3  
เมตร หนา0.15 
ม. ยาว  20  
เมตร 

- 26,000 26,000 26,000 26,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

14 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 2 เริ่มต้นจาก  ถนน คสล.
เดิม  - ล าเหมืองห้วยป๋างฮิ้น 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3 
เมตร หนา  
0.15  ม. ยาว  
60 เมตร 

- 95,000 95,000 95,000 95,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

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) 

15 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 2 เริ่มต้นจาก  บ้าน นาง
ปั๋น  ใจยะสุข  - สระหนองบัว 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 4 
เมตร หนา  
0.15  ม. ยาว  
300 เมตร 

- 633,600 633,600 633,600 633,600 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3  เริ่มต้น
จากถนนคอนกรีตเดิม  – บ้านนาย
น้อย  อินต๊ะปัญโญ  บ้านเลขท่ี  86 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  35 
เมตร 

56,800 - - - - 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เริ่มต้น
จากบ้านนายเกตุ  จินะปัญญา 
บ้านเลขท่ี  103  –  บ้านนาง
บานเย็น  ขันค า บ้านเลขท่ี  74 
 
อันดับ 1 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 2.00 
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  84 
เมตร 

90,600 90,600 - - - 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

18 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน 
คสล.  หมู่ 3  เริม่ต้นจาก ถนน 
คสล. เดิม  -  บ้านเลขท่ี  193 บ้าน 
นายประสงค์  วงค์ใส   
 
อันดับ 3 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การคมนาคมและการ
สัญจรไป – มา มี
ความสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ถนนกว้าง  3  
เมตร หนา  
0.15 เมตรยาว  
130 เมตร 

- 220,000 220,000 220,000 - 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร 
ไป – มา สะดวก 
มากขึ้น 

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) 

19 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน คสล. หมู่ 3 
 
 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
มากขึ้น 

จ านวน 2 จุด คือ 
จุดที่ 1 หน้าบ้าน นาย
เยี่ยม  หลวงฟอง ถนน
กว้าง 2.50 เมตร หนา
0.15  ม. ยาว  15 เมตร 
จุดที่ 2 บ้าน นายทรัพย์  
เทพลุ้ม – บ้าน นายผัด    
ศรีใจสุ ถนนกว้าง 2.50 
เมตร หนา0.15  ม. ยาว  
15 เมตร 
 

- 39,600 39,600 39,600 39,600 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

20 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน คสล. หมู่ 3  เริม่ต้นจาก 
บ้าน นายประสงค์  วงค์ใส  –  
บ้าน นายศรีวรรณ  สินเปียง 
 
 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 3 เมตร หนา 
0.15 ม. ยาว  50 เมตร 

- 79,200 79,200 79,200 79,200 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

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

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ 3  เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี  143 บ้าน 
นายถือ  มะโนวงค์  -  หนองเล็งทราย 
 
อันดับ 5 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 2.50 
เมตร ยาว  300  
เมตร 

- - 498,000 498,000 498,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4  เริ่มต้นจาก
ถนนคอนกรีตเดมิ  – บ้านนางบานเดือน 
ทรงวาจา   บ้านเลขท่ี  84 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3  
เมตร หนา       
0.15 ม. ยาว  30 
เมตร 

- 33,700 33,700 33,700 33,700 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

23 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ 4  เริ่มต้นจาก ถนนทางหลวงชนบท  -  
ฟาร์มไก ่
 
อันดับ 2 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15  ม. 
ยาว  300 เมตร 
 

- 633,000 633,000 633,000 633,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
มากขึ้น 
 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

24 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ 4  เริ่มต้นจาก บ้าน นายมี  อุปะละ  -  
บ้าน นางปนัดดา   อุปะละ 
 
อันดับ 1 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 ม. ยาว  
100 เมตร 

- 166,000 - - - 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
มากขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ 4  เริ่มต้นจาก บ้าน นางปนัดดา      
อุปะละ  -  บ้าน นายน้อย   เกตุเรือน 
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 ม. ยาว  
100 เมตร 

- 230,900 230,900 230,900 230,900 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
มากขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

26 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. 
และวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก    หมู่  
4 เริ่มต้นจาก บ้าน นายนวล   ใจวงค์  -  
บ้าน นางปัน  ใจลังก๋า 
 
อันดับ 5 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50 
เมตร หนา0.15  ม. 
ยาว  150 เมตร ท่อ
ระบายน้ า กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 
150 เมตร 

- 277,000 277,000 277,000 277,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
มากขึ้น 
 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เริ่มต้นจาก บ้าน
นายมนัส   ทาฟุ่น บ้านเลขท่ี  42  –  
บ้านนายผัด   ทาฟุ่น  บ้านเลขท่ี  7 
 
อันดับ 1 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 3.50  
เมตร หนา 0.15ม. 
ยาว  39 เมตร 

- 70,000 - - - 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 
 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. เรียบคลองชลประทาน 
หมู่ 5 เริ่มต้นจาก บ้านนายสมบูรณ์   สาย
วงค์ใจ บ้านเลขท่ี  121  –  บ้านนางแก้ว     
ก๋าใจ  บ้านเลขท่ี  9 
 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 4  เมตร 
หนา 0.15ม. ยาว  
250 เมตร 

449,600 449,600 449,600 449,600 449,600 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 
 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
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) 

29 ก่อสร้างถนน คสล. เรียบคลอง
ชลประทาน หมู่ 5 เริม่ต้นจาก บ้าน 
นายนวล   อินต๊ะปัญโญ  บ้านเลขที่  
49  –  บ้าน นายหวัน   จ๊ะธรรม 
 
อันดับ 5 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 4  
เมตร หนา 0.15
ม. ยาว  500 
เมตร 

- 539,600 539,600 539,600 539,600 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เริ่มต้น
จาก    บ้าน นายเป็งปันเป็ง 
บ้านเลขท่ี  103  –  บ้าน นางติ๋มอุต
ตะมา  บ้านเลขท่ี  162 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 4  
เมตร หนา 0.15
ม. ยาว  100 
เมตร 

- 179,800 179,800 179,800 179,800 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

31 ขยายถนน คสล. ซอย  6  หมู่ 5 
เริ่มต้นจาก    บ้านนายศรีวรรณ   
แสนเขียว บ้านเลขท่ี  155  –  บ้าน
นายศรีวรรณ   อินเรยีน บ้านเลขที่  
101 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 0.50  
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  200 
เมตร 

- 89,900 89,900 89,900 89,900 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 
 

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) 

32 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่  6  เริ่มต้นจากบา้น นาย
พงษ์ศักดิ์  ปิงวงค์  -  บ้าน นายสุ
พรรณ์  อุตะมะ  
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3.50 
เมตร หนา0.15  
ม. ยาว  300 
เมตร 
 

- 554,000 554,000 554,000 554,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

33 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 6 เริ่มต้นจาก หน้าอาคาร
เอนกประสงค์  -  สวน น.ส.วัลภา  
จ าปาวงค์ 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  100 
เมตร 

- 158,000 158,000 158,000 158,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

34 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 7  เริ่มต้นจากบ้าน นาง
ลูน       ใจนันตา  -  โรงปุ๋ย 
 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3.50 
เมตร หนา  
0.15  เมตร ยาว  
70 เมตร 
 

- 129,000 129,000 129,000 129,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

35 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 7 เริ่มต้นจากบ้าน นายอู่  
เสมอเชื้อ - บ้าน นายรุ่ง  มาเมืองกล 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3.50 
เมตร หนา 0.15  
เมตร ยาว  50 
เมตร 

- 92,000 92,000 92,000 92,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 
 

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) 

36 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 8 เริ่มต้นจาก ถนนทาง
หลวงชนบท  –  บ้าน นางน้อย   
เรือนเฟย 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  3  
เมตรหนา 0.15  
เมตร  ยาว  50  
เมตร 

- 67,400 67,400 67,400 67,400 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

37 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 8 เริ่มต้นจาก ถนน คสล. 
เดิม  –  บ้าน นายวันชัย          
วณิชชูวงค์ 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง   4  
เมตรหนา 0.15  
เมตร  ยาว  50  
เมตร 

- 89,900 89,900 89,900 89,900 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

38 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่  8 เริ่มต้นจาก หน้าอาคาร
เอนกประสงค์  -  หนองเล็งทราย 
 
อันดับ 1 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  250 
เมตร 

- 396,000 396,000 396,000 396,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

39 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 9 เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี 
98 บ้าน นายอ้าย  วันเท่ียง  –  
บ้านนายอินจันทร์  ทาฟุ่น 
 
อันดับ 5 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  3  
เมตรหนา 0.15  
เมตร  ยาว  74  
เมตร 

119,900 - - - - 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ 9 (สายที่ 1) เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี 
120 บ้าน นายตั๋น  ทาฟุ่น -บ้านเลขท่ี 
111 บ้าน นายอินจันทร์  ทาฟุ่น 
 (สายที่ 2) เริ่มต้นจากบา้น นายฉตัรชัย  
ใจเย็น - บ้าน นายแก้วมา  ใจลังก๋า 
 
อันดับ 1 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมามคีวาม
สะดวกมากข้ึน 

(สายที่ 1) ถนนกว้าง  
2.50  เมตรหนา 0.15  
เมตร  ยาว  42  เมตร 
(สายที่ 2) ถนนกว้าง  
3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 57 เมตร 

- 149,000 149,000 - - 2 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

41 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ 9 เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี 148 บ้าน 
นายองอาจ  ศรีใจ  –  บ้านเลขท่ี 177 
บ้าน นายเจรญิ   วันเท่ียง 
 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมามคีวาม
สะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง   4  เมตรหนา 
0.15  เมตร  ยาว  150  
เมตร 

- 269,800 269,800 269,800 269,800 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

42 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ 9 เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี 193 บ้าน 
นายคมสันต์   ใจลังก๋า  –  บ้าน พ.ต.ท.
กิตติชัย  เรือนน าวัฒนา 
 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมามคีวาม
สะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  4  เมตรหนา 
0.15  เมตร  ยาว  150  
เมตร 

- 269,800 269,800 269,800 269,800 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
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) 

43 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 9 เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี 2 
บ้าน นายเหาะ   ปิกจุมปู  –  
บ้านเลขท่ี 77 บ้าน นายป้อ      
สายวงค์เคียน 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตรหนา 0.15  
เมตร  ยาว  30  
เมตร 

- 33,700 33,700 33,700 33,700 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

44 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 9 เริ่มต้นจาก บ้าน นาย
จันทร์  ทาฟุ่น  –  ล าเหมืองห้วย
ปางฮิ้น 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง   3  
เมตรหนา 0.15  
เมตร  ยาว  
200  เมตร 

- 316,000 316,000 316,000 316,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

45 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 9 เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี 
39 บ้าน นายกรกช   เรือนเฟย–  
บ้านเลขท่ี  64 บ้าน นายจ ารัส   
ควรชม 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตรหนา 0.15  
เมตร  ยาว  30  
เมตร 

- 33,700 33,700 33,700 33,700 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

46 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่  9 เริ่มต้นจากบ้าน นาย
ปุ๊ด  วันเท่ียง  -  บ้าน นางดี      
ท้าววันป๊อก 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  20 
เมตร 

- 31,680 31,680 31,680 31,680 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ 10 เริ่มต้นจาก  บ้านเลขท่ี  98  บ้าน 
นางเหมย   สาอุด  –  บ้านเลขท่ี  105 
บ้าน นายอนันต์   ใจจุมป ู
 
อันดับ 1 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง  4  
เมตรหนา 0.15  
เมตร  ยาว  55  
เมตร 

- 98,900 98,900 98,900 98,900 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

48 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ 10 เริ่มต้นจากบา้น นายสาม         
เต๊จ๊ะบญุ  -  บ้าน นายเจริญ  แกว้เมืองมูล 
 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 3 
เมตร หนา 0.15  
ม. ยาว  30 
เมตร 

- 47,000 47,000 47,000 47,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

49 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ 11 เริ่มต้นจาก  ถนน  คสล. เดิม  –  
บ้าน  นายจันทร์    บุญเงิน 
 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง  4  
เมตรหนา 0.15  
เมตร  ยาว  30  
เมตร 

- 53,900 53,900 53,900 53,900 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

50 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน คสล. 
หมู่ 12  เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี 3 บ้าน 
นายจ านง   ไชยป๋าน–  บ้านเลขท่ี  39  
บ้าน นายอ้วน   วงค์แพทย์ 
 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
มากขึ้น 

ถนนกว้าง 3  
เมตร หนา 0.15  
ม. ยาว  23 
เมตร 

- 39,900 39,900 39,900 39,900 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

51 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 12  เริ่มต้นจาก บ้านเลขที่ 
34 บ้าน นายแผง   ไชยป๋าน–  
บ้านเลขท่ี  84  บ้าน นางณิชกานต์  
ไชยป๋าน 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3  
เมตร   หนา 
0.15  ม. ยาว  
30 เมตร 

- 40,400 40,400 40,400 40,400 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

52 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 12  เริ่มต้นจาก บ้านเลขที่ 
96 บ้าน นายขจร    ไชยบาล   –  
บ้าน นายสวาท   อ้ายสุรินทร ์
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3  
เมตร   หนา 
0.15  ม. ยาว  
10 เมตร 

- 13,400 13,400 13,400 13,400 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

53 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 12  เริ่มต้นจาก บ้านเลขที่ 
77 บ้าน นายปัด   คุ้มสุวรรณ   –  
คลองชลประทาน 
 
 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังตามถนนและให้การ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  3  
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  21 
เมตร 

- 36,400 36,400 36,400 36,400 1 สาย
ทาง 
 
 
 
 

 ใช้สัญจรไปมา 
ภายในหมู่บ้านม ี
ความสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

54 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 12  เริ่มต้นจาก บ้านเลขที่ 
125 บ้าน นายส าราญ   ถาเกี๋ยง   –  
คลองชลประทาน 
 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังตามถนนและให้การ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  3  
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  18 
เมตร 

30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 1 สาย
ทาง 
 
 
 

 ใช้สัญจรไปมา 
ภายในหมู่บ้านม ี
ความสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

55 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน 
คสล.สายการเกษตร  หมู่ 12 เริ่มต้น
จาก นา นายสม   ใจจุมปู  ถึง  นา  
นายป้อ   สายเครือธิ 
 
 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การคมนาคมและการ
สัญจรไป – มา มี
ความสะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

ถนนกว้าง 3  
เมตร หนา  
0.15  เมตรยาว  
300 เมตร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไป – มา สะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

56 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 12 เริ่มต้นจากบ้าน นาย
ส าเนียง  ช่างสากล  -  บ้าน นาง
หล้า   ติ๊บเมืองพรม 
 
อันดับ 2 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 4.50 
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  160 
เมตร 

- 380,000 380,000 380,000 380,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 

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) 

57 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 13  เริ่มต้นจากบา้นนาง
จันทร์ฟอง  สุภารัตน์  บ้านเลขท่ี 43 
– บ้านนายเชิดชูเกียรติ   จันทร์วงค ์
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3  
เมตร หนา 0.15  
ม. ยาว  20 
เมตร 

26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

58 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล. สายปู่เจ้า  หมู่ 13  เริ่มต้น
จาก บ้าน นายเมธา  ใจป้อ สิ้นสดุ
ถนนคอนกรีตสายศาลปูเ่จ้า 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3  
เมตร   หนา 
0.15  ม. ยาว  
97 เมตร 

- 168,700 168,700 168,700 168,700 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

59 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล.  หมู่ 13  เริ่มต้นจาก ถนน 
คสล.เดิมของเทศบาล  สิ้นสุด 
ถนนลาดยางสายคลองชลประทาน
อ่างเก็บน้ าแม่ปืม 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 4  
เมตร   หนา 
0.15  ม. ยาว  
150 เมตร 

269,800 - - - - 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

60 ก่อสร้าง / ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนน 
คสล.  หมู่ 13  เริ่มต้นจาก บ้าน 
นายส่ง  วงค์หมื่น – บ้าน นายลอด       
ปงแก้ว 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 3  
เมตร   หนา 
0.15  ม. ยาว  
150 เมตร 

- 269,800 269,800 269,800 269,800 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

61 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. พร้อมถมดินไหล่ทาง ท้ัง 2 
ข้าง หมู่ 13 เริ่มต้นจากบ้าน นาย
ทองดี  วงค์เป็ง  -  บ้าน นายบุญส่ง  
พรหมจันทร์  
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15  ม. ยาว  
120 เมตร 
 

- 253,000 253,000 253,000 253,000 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน คสล. และปรับปรุง/
ซ่อมแซมรางระบายน้ า หมู่ 14ซอย 
3  เริ่มต้น บ้านนายวิสุทธ์   ไชยปิน   
-  บ้านนายเติง   ศุภกิจเจรญิกุล  
 
อันดับ 1 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังตามถนนและให้การ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  4  เมตร 
หนา 0.20 ม. ยาว  
100 เมตร และราง
ระบายน้ า ยาว 182 
เมตร 

- 476,400 476,400 476,400 476,400 1 สาย
ทาง 
 
 
 

 ใช้สัญจรไปมา 
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 
คสล. หมู่  14 เริ่มต้นจาก บ้านเลขที่  
115 บ้าน นางติ๊บ   หมื่นแก้ว  - 
บ้านเลขท่ี  72  บ้าน นางจันทร์   
ไชยค า 
 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังตามถนนและให้การ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตร หนา 0.15 ม. 
ยาว  30 เมตร 

- 179,800 179,800 179,800 179,800 1 สาย
ทาง 
 
 
 

 ใช้สัญจรไปมา 
ภายในหมู่บ้านม ี
ความสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

64 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 14  
เริ่มต้นจาก บ้านนางหล้า         
หทัยด ารงค์วิทยา  -  ล าน้ าอิง 
 
 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังตามถนนและให้การ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง  5  
เมตร หนา 0.15 
ม. ยาว  800 
เมตร 

899,300 899,300 899,300 899,300 899,300 1 สาย
ทาง 
 
 
 

 ใช้สัญจรไปมา 
ภายในหมู่บ้านม ี
ความสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 
14ข้ามคลองชลประทาน  เริม่ต้น
จากหน้าบ้าน นายเมืองมล       
ปวงแก้ว 
 
 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังตามถนนและให้การ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

สะพานกว้าง   3      
เมตร ทางเท้า 
ข้างละ   0.50  
ม. ยาว    6   
เมตร 

- 137,200 137,200 137,200 137,200 1 สาย
ทาง 
 
 
 
 

 ใช้สัญจรไปมา 
ภายในหมู่บ้านม ี
ความสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

66 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ 14 (ซอย 5) เริ่มต้นจาก 
ถนนทางหลวงชนบท  - เชื่อมถนน
คลองชลประทาน(Sta 0 + 080) 
 
อันดับ 2 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
มีความสะดวกมากข้ึน 

ถนนกว้าง 5.50 
เมตร หนา 0.15  
ม. ยาว  80 
เมตร 
 

- 281,200 281,200 281,200 281,200 1 สาย
ทาง 
 

ประชาชนสัญจรไป 
มาสะดวกมากขึ้น 
 

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) 

 
 

67 

ก่อสร้างถนนหินคลกุ ถนนลกูรังบด
อัดสายการเกษตร 
ก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ 1 เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม  -  
นา นายจันทร์   ใจยะสุข 
 

 
 
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

 
 
ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  40 
เมตร 

 
 
- 

 
 

8,100 

 
 

8,100 

 
 

8,100 

 
 

8,100 

 
 
1 สาย
ทาง 
 
 

 
 
ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

 
 
ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

68 ก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
พร้อมถมดินปรับระดับ หมู่ 1 
เริ่มต้นจากถนนสายแม่เย็น สันทราย  
-  ถนนรอบหนองเล็งทราย 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  
2,055  เมตร 

- 553,000 553,000 553,000 553,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

69 ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายการเกษตร  หมู่ 2 – หมู่ 5  
เริ่มต้นจากบ้าน นางศรีวรรณ  ถาริน  
-  ถนนหินคลุก พ้ืนท่ีหมู่ 5       
บ้านไร่อ้อย 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว  
1,000  เมตร 

- 271,600 271,600 271,600 271,600 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

70 ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายการเกษตร  หมู่ 2  เริ่มต้นจาก
ถนนลาดยางสายพระธาตุจ าม่วง  -  
พื้นที่หมู่ 9 บ้านดงอินตาใต้ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง 3.50 
เมตร ยาว  
1,300  เมตร 

- 308,900 308,900 308,900 308,900 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

71 ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
การเกษตร  หมู่ 2  เริ่มต้นจาก
ถนนลาดยางสายพระธาตุจ าม่วง  -  
นา นายสมนึก    ใจยะค า 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว  900  
เมตร 

- 236,000 236,000 236,000 236,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

72 ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
การเกษตร  หมู่ 2  เริ่มต้นจากนา 
นายแก้วมา   ปงลังก๋า  -  สวน นาย
ชัยวัฒน์  ณัติติพัฒนวัฒน์ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว  1,000  
เมตร 

- 475,200 475,200 475,200 475,200 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

73 ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
การเกษตร  หมู่ 2  เริ่มต้นจาก
ถนนลาดยางสายพระธาตุจ าม่วง  -  
อ่างเก็บน้ าแม่ปืมพื้นท่ีหมู่ 5  บ้านไร่
อ้อย 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว  2,000  
เมตร 

475,200 475,200 475,200 475,200 475,200 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

74 ก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 
2 เริ่มต้นจาก ถนนคลองชลประทาน
เส้นกลาง ตรง นา นายสุทัศน์  ใจ
ประการ  -  นา นายก๋อง  หล้าแก้ว 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  
500 เมตร 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

75 ก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
พร้อมวางท่อ (สายใต้)  หมู่ 2 
เริ่มต้นจาก ถนนสายพระธาตจุ ามว่ง  
-  บ้านไร่อ้อย   หมู่ 5 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  5  
เมตร ยาว  
2,000 เมตร 

- 801,000 801,000 801,000 801,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

76 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 3  
เริ่มต้นจาก นา นายเยีย่ม   หลวง
ฟอง  -  ถนนหนองเล็งทราย 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  
1,800 เมตร 

- 427,800 427,800 427,800 427,800 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

77 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายสันคอกม้า  หมู่ 3  
เริ่มต้นจาก นา นางอัจฉราภรณ์   
ชอบจิต  -  นา นายค ามา   มะโนชัย 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาว  700  
เมตร 

- 142,600 142,600 142,600 142,600 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

78 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 3  
เริ่มต้นจากนา  นายผดั  ศรีใจสุ  -  
นา นายเหมย  สัญญเขื่อน 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 3  
เมตร ยาว  500  
เมตร 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

79 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 4  
เริ่มต้นจากนานายเกตุ  ปานิน  -  
นานางเตียว   จันตาเรียน 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 3.50 
เมตร ยาว  500  
เมตร 

118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

80 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 4  
เริ่มต้นจากนานายสุนทร   ใจอักษร  
-  นานายสมศักดิ์     อุปละ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง 3.50  
เมตร ยาว  400 
เมตร 

- 95,000 95,000 95,000 95,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

81 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 4  
เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน  
-  นานายหลั่น   ท่อนค า 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง 3  
เมตร ยาว  200 
เมตร 

- 40,700 40,700 40,700 40,700 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

82 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 4  
เริ่มต้นจากฟาร์มไก่ นายสรกิตย์   
ใจอักษร  -  นา นายสมพล         
จ าตาค า 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 3.50  
เมตร ยาว  200 
เมตร 

- 47,500 47,500 47,500 47,500 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

83 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 4  
เริ่มต้นจาก ถนน คสล.เดมิ  -  นา 
นางสวย  ใจยะสาร 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว  50  
เมตร 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

84 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 5  
เริ่มต้นจาก อ่างเก็บน้ าแม่ปืม  -  
ห้วยป่าง้ิว 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง 3.00  
เมตร ยาว  500 
เมตร 

- 101,800 101,800 101,800 101,800 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

85 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 5  
เริ่มต้นจาก ถนนเรียบคลอง
ชลประทาน  หน้าบ้าน นายหวัน   
จ๊ะธรรม  -  อ่างแม่ปืม 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว   
2,000  เมตร 

- 543,200 543,200 543,200 543,200 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

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) 

86 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 5  
เริ่มต้นจาก นา นายบุญทา         
อุทธาหร  -  นา นายมอย   ใจยะค า 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  200 
เมตร 

- 54,300 54,300 54,300 54,300 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

87 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 5  
เริ่มต้นจาก นา นายมานพ  ก๋าอินตา  
-  นา นายสมเกตุ   สายวงค์ใจ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  200 
เมตร 

- 54,300 54,300 54,300 54,300 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

88 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 5  
เริ่มต้นจาก หมู่ 5  เรียบคลอง
ชลประทานสายดงอินตา  -  หมู่ 2 
บ้านหนองบัว 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว   
1,000  เมตร 

- 271,600 271,600 271,600 271,600 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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

89 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 5  
เริ่มต้นจาก คลองชลประทานสาย
เหมืองใหม่  -  หมู่ 2  บ้านหนองบัว 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว   
1,000  เมตร 

- 271,600 271,600 271,600 271,600 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

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) 

90 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 5  
เริ่มต้นจาก นา นายตา   ทาฟุ่น  -  
หมู่ 2 บ้านหนองบัว 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  5  
เมตร ยาว  
3,300 เมตร 

- 679,000 679,000 679,000 679,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

91 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 5  
เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี  49  บ้าน 
นายนวล   อินต๊ะปัญโญ   -   บ้าน 
นายหวัน   จ๊ะธรรม   
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว   
500 เมตร 

- 81,400 81,400 81,400 81,400 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

92 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 5  
เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี  121 บ้าน 
นายสมบรูณ์   สายวงค์ใจ  -  
บ้านเลขท่ี  9  บ้าน นางแก้ว ก๋าใจ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว   
250  เมตร 

- 67,900 67,900 67,900 67,900 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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

93 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัดถนน
สายการเกษตร  หมู่ที่ 5 ต. บ้าน
เหล่า เช่ือมต่อ  หมู่ที่  8     
ทต.รวมใจพัฒนา 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว   
3,500  เมตร 

- 475,300 475,300 475,300 475,300 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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

94 ก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายการเกษตรเรียบสันหนองบัว  
หมู่ 5  เริ่มต้นจากนา นายดนัย      
จินะวรรณ์  -  หมู่ 2 บ้านหนองบัว 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  
1,500 เมตร 

- 480,000 480,000 480,000 480,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

95 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัดถนน
สายการเกษตร  หมู่ที่ 6 เริ่มต้น
จากวัดดงอินตา  -  นา นายด้วง   
ปุ๊ดป้อ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว   
1,200  เมตร 

- 325,900 325,900 325,900 325,900 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

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) 

96 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร หมู่ 6 
เริ่มต้นจากวัดบ้านดงอินตา    -  
หนองเล็งทราย 
 
อันดับ 1 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  4  
เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว  
1,500 เมตร 

- 991,300 991,300 991,300 991,300 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

97 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
7  เริ่มต้นจาก นา นายเลย        
จินาเฟย  -  วัดป่าเหี่ยง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  
1,500 เมตร 

356,500 356,500 356,500 356,500 356,500 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

98 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 7  
เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี  171 บ้าน 
นายปรีชา  สันติ – วัดพระธาตุ
จอมก๊อ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 5  
เมตร ยาว  
4,000 เมตร 

- 458,300 458,300 458,300 458,300 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

99 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 7  
เริ่มต้นจากโรงเหล้า  -  หนองเล็ง
ทราย   

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว  917  
เมตร 

- 241,600 - - - 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

100 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 7  
เริ่มต้นจาก นา นายอนันต์   ยาโน  
-  นา นายมานิต   เช้ือเมืองพาน 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  
1,200 เมตร 

- 285,200 285,200 285,200 285,200 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

101 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 7  
เริ่มต้นจาก นา นายอนันต์   ยาโน  
-  หนองเล็งทราย 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  
1,000 เมตร 

- 237,600 237,600 237,600 237,600 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

102 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 7  
เริ่มต้นจาก นา นายดวงทิพย์        
จินาเฟย  -  สวน นายอุดม บุญมา 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  
1,500 เมตร 

407,400 407,400 407,400 407,400 407,400 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

103 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 7  
เริ่มต้นจาก ถนน คสล. เดิม  -  
บ้านเลขท่ี  115  บ้าน นายองอาจ   
ค าจันทร์ตา 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 3.50  
เมตร ยาว  200 
เมตร 

- 47,500 47,500 47,500 47,500 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

104 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 7  
เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี  8 บ้าน 
นายอู่  เสมอเชื้อ  -  บ้าน นายรุ่ง      
มาเมืองกล 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  50  
เมตร 

- 11,800 11,800 11,800 11,800 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

105 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 7  
เริ่มต้นจาก นา นายทองค า     
บุญมา  -  นา นายอุดม  บุญมา 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  
1,000  เมตร 

- 237,600 237,600 237,600 237,600 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

106 ก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ 7 เริ่มต้นจากสวน นายเรือน  
เขื่อนแก้ว  -  สวน นายมนัส     
ใจมา 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  200 
เมตร 

- 47,900 47,900 47,900 47,900 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

107 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายสันต้นโผก  หมู่ 8  
เริ่มต้นจากถนนทางหลวงชนบท
ตรง นา นายชูเกียรติ  อ้ายสุรินทร ์ 
-  คลองชลประทาน  
 

อันดับ 2 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  450 
เมตร 

106,900 106,900 106,900 106,900 106,900 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

108 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
8  เริ่มต้นจาก คลองชลประทาน  
-  สวน นายเลย   เรือนเฟย 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  
1,000 เมตร 

- 203,700 203,700 203,700 203,700 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

109 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
8  เริ่มต้นจาก นา นายชูเกียรติ  
อ้ายสุรินทร์  -  นา นายต้น  ทาตรี 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง 3  
เมตร ยาว  450 
เมตร 

- 91,600 91,600 91,600 91,600 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

110 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
8  เริ่มต้นจาก ถนนทางหลวง
ชนบท  -  บ้าน นายสมชาย   ธิยะ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 3  
เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว  300  
เมตร 

- 71,000 71,000 71,000 - 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

111 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
8  เริ่มต้นจาก สวน นายสม   เกตุ
เรือน  -  สาวนายเลย   เรือนเฟย 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  
1,500 เมตร 

- 407,400 407,400 407,400 407,400 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

112 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตรสาย
ห้วยป่าไร่  หมู่ 8  เริ่มต้นจาก 
คลองชลประทาน  -  สวน นายส่ง   
สุรินทร์วงค ์

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  
2,000 เมตร 

- 543,200 543,200 543,200 543,200 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

113 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายการเกษตร (ถนน
หนองเล็งทราย)  หมู่ 8 เริ่มต้น
จากนา นายปั๋น  สินเปียง  -  นา 
นายตัน  ก้อนแปง 
 

อันดับ 5 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 3  
เมตร ยาว  500  
เมตร 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

114 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร(สาย
ฮ่องขาหลวง)  หมู่ 9  เริ่มต้นจาก 
นา นายบุญสม  พิษเมืองพรม  -  
หนองเล็งทราย 
 
อันดับ 4 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  
1,000 เมตร 

- 203,700 203,700 203,700 203,700 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

115 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตรสาย
หนองหัวช้าง  หมู่ 9  เริ่มต้นจาก 
บ้าน นายชนะพงษ์  ทาจีน  -    
ล าเหมืองร่องปิง  

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  200 
เมตร 

- 35,100 35,100 35,100 35,100 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

116 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
9  เริ่มต้นจาก นา นายไพบูลย์  
ธรรมจักร  -  นา นายสุขค า         
ใจยะสุข 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  700 
เมตร 

- 190,100 190,100 190,100 190,100 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

117 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
9  เริ่มต้นจาก สวน นายชัยวัฒน์
ณัติพัฒนวัฒน์  -  ถนนหินคลุก 
หมู่ 11 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  500 
เมตร 

135,800 135,800 135,800 135,800 135,800 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

118 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
9  เริ่มต้นจาก สวน นายหน้อย         
ปิงดอย  -  สวน นายสมพิศ       
สุภารัตน์  
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  100 
เมตร 

- 20,300 20,300 20,300 20,300 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

119 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
9  เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี  116  
บ้าน นายมี   ปิงหมื่น  -  
บ้านเลขท่ี  194 บ้าน นายดม    
ปิงหมื่น 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตร ยาว  50 
เมตร 

- 8,400 8,400 8,400 8,400 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

120 ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายการเกษตร  หมู่ 9 เริ่มต้นจาก
สายอ่างพลังงานไฟฟ้า  -  อ่างเก็บ
น้ าห้วยน้ าแดง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง 3 
เมตร ยาว  500  
เมตร 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

121 
 
 

ก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ 9 เริ่มต้นจากสวน นายน้อย    
ปิงดอย  -  สวน นายจันทร์  
สายสบื 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตร ยาว  200 
เมตร 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

122 ก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ 9 เริ่มต้นจากบ้าน นายอิน
จันทร์  ทาฟุ่น  -  สวน นายจันทร ์ 
สุธรรม 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตร ยาว  150 
เมตร 

- 29,000 29,000 29,000 29,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

123 ก่อสร้าง /ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร หมู่  
10 (สายทุ่งนาหนองบัว เลาะล า
เหมืองหนองบัว) เช่ือม ม. 2 ม. 5  
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว  800 
เมตร 

- 217,200 217,200 217,200 217,200 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

124 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร (สาย
ร่องป่าแค) หมู่ 10  เริ่มต้นจาก 
นา นายเงิน  ยานะค า  -  นา นาย
ตั๋น     แสนเขียว 
 
อันดับ 4 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  675 
เมตร 

160,400 160,400 160,400 160,400 160,400 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

125 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร (สาย
เหมืองกลาง)  หมู่ 10  เริ่มต้นจาก  
นา นายสมพร    จ๊ะเอ  -  นา 
นายหลง   ป๊อกบุญเรือง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  552 
เมตร 

- 131,100 131,100 131,100 131,100 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

126 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
10  เริ่มต้นจากบ้านนายมานพ   
ช่วยไว้  -  นา นายน้อย  นามจิตร 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  900 
เมตร 

- 183,300 183,300 183,300 183,300 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

127 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร(สาย
ร่องป่าแค)   หมู่ 10  เชื่อมต่อ หมู่ 
5  เริ่มต้นจากนา นางอ าพร   
ทรัพย์มามลู  -  นา นายเปลี่ยน   
สายวงค์ใจ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  
1,035 เมตร 

- 245,900 245,900 245,900 245,900 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

128 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร(ห้วย
แสล่ง)  หมู่ 11  เริ่มต้นจากถนน
ทางหลวงชนบท  – ถนนรอบ
หนองเล็งทราย 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  
1,700 เมตร 

- 461,700 461,700 461,700 461,700 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

129 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
11  เริ่มต้นจากถนนทางหลวง
ชนบท  – ห้วยแสล่ง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง   3     
เมตร ยาว     
  1,000      
เมตร 

- 203,700 203,700 203,700 203,700 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

130 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตรสาย
คลองชลประทาน  หมู่ 11  
เริ่มต้นจาก นา  นายอินจันทร์   
ทาฟุ่น  -  นา นายจันทร์  ใจยะสขุ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง   3   
เมตร ยาว     
  600     เมตร 

- 122,200 122,200 122,200 122,200 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

131 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
11  เริ่มต้นจากบ้าน นายหลั่น   
กันทะ  -  เวียงห้าว 
 
อันดับ 5 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว  830 
เมตร 

200,000 200,000 - - - 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

132 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนน
หินคลุกรอบเวยีงห้าว  หมู่ 11 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว  
2,000  เมตร 

- 640,000 640,000 640,000 640,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 
 
 



87 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133 ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายการเกษตร  หมู่ 11 เริ่มต้น
จากนา นายอนันต์  ใหม่จันทร์ตา  
-  นา นายมี  อุตตะมะ 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

ถนนกว้าง 3 เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 240,000 240,000 240,000 240,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

134 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
12 เริ่มต้นจาก ฟารม์ไก่นาย
สมบูรณ์   ใจอักษร  ถึง  นา  นาง
สูน  จักรตาค า 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ถนนกว้าง 3  เมตร 
ยาว  175 เมตร 

- 35,600 35,600 35,600 35,600 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

135 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายการเกษตร  หมู่ 
12 เริ่มต้นจาก บ้าน นายศักดิ์พันธ์   
อินถา  ถึง  นา  นายสมเศียร        
พานทอง 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ถนนกว้าง 3  เมตร 
ยาว  400 เมตร 

- 81,400 81,400 81,400 81,400 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

136 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกและวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก  หมู่ 13 เริ่มต้นจาก 
บ้าน   น.ส.เครือวัลย์  เสาร์แก้ว  
ถึง  บ้าน นายสุข  อินจุมปู 
 

อันดับ 1 

เพื่อให้ความสะดวกใน
การคมนาคมและการ
สัญจรไป – มา มีความ
สะดวกเพิม่มากข้ึนและ
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ถนนกว้าง 3  เมตร 
ยาว  154 เมตรและ
วางท่อขนาดกว้าง 
0.40 เมตร 
ยาว 154 เมตร 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไป – มา สะดวก 
มากขึ้นลดปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

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) 

137 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุก  หมู่ 13 เริ่มต้นจาก 
บ้าน นายส่ง  พรมจันทร์  ถึง  
บ้าน นายบุญศรี   เมฆอากาศ 
 
อันดับ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 3   
เมตร ยาว   
200  เมตร 

- 40,700 40,700 40,700 40,700 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง/อบจ.
พะเยา 

138 
 
 

ก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายการเกษตร ข้ามล าน้ าปมื หมู่ 
13 เริ่มต้นจากบ้าน นายบญุส่ง  
พรหมจันทร์  -  ท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ 13 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  700 
เมตร 

- 168,000 168,000 168,000 168,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

139 ก่อสร้าง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายการเกษตร หมู่ 13 เริ่มต้นจาก
บ้าน นายจ านงค์   หอมหวาน  -  
หัวนา นายทอง  ค ามี 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  350 
เมตร 

- - 88,000 88,000 88,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

140 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
พร้อมบดอัดถนนเรียบแม่น้ าอิง  
หมู่ 14 ต.บ้านเหล่า เชื่อมเขต
ติดต่อ ทต.รวมใจพัฒนา  อ.แม่ใจ  
จ.พะเยา 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง 4   
เมตร ยาว   
2,200  เมตร 

- 679,000 679,000 679,000 679,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง/อบจ.
พะเยา 

141 ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายคลองชลประทานจากแยกป่า
ช้า หมู่ 14 – อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ 12  
 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว   
300  เมตร 

- 81,400 81,400 81,400 81,400 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

142 ก่อสร้าง /ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนหินคลุกหรือลูกรังบดอัดสาย
การเกษตร หมู่ 14 เริ่มต้นจาก
ประตูป่าช้าบ้านเหลา่ สิ้นสดุถนน
สายการเกษตรทิศตะวันตก  
บ้าน นางค า  ศรีใจป้อ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร  
ยาว   200  
เมตร 

- 99,100 99,100 99,100 99,100 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

143 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร  
หมู่ 1 เริ่มต้นจาก ถนนสายแม่เย็น 
สันทราย  – นา นายอุทัย      
ทนันชัย 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  300 
เมตร 

- 148,600 148,600 148,600 148,600 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

144 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร  
พร้อมคลองส่งน้ า  หมู่ 1 (สายสัน
ป่าก๋อย)เริ่มต้นจาก ถนนสายแม่
เย็น สันทราย  – ถนน คสล. เดมิ
ของเทศบาล 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  5  
เมตร ยาว  700 
เมตร 

- 107,000 107,000 107,000 107,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

145 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ 2  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี  62  บ้าน นายด่วน   
หล้าเป็ง  -  ถนนลาดยางสายพระ
ธาตุจ าม่วง 
 
อันดับ 4 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร /   
การท่องเที่ยว 

ถนนกว้าง 3  
เมตร ยาว  246 
เมตร 
ท่อขนาด 0.80 
เมตร 

247,800 247,800 - - - 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

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) 

146 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัด  เริ่มต้นจากถนน
สายหมู่ 2 หมู่ 5  จาก นา นาย
แก้ว   ใจยะสุข   -  นา นายวุฒิชัย        
ใจยะสุข 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว            
255  เมตร 

- 147,400 147,400 147,400 147,400 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

147 ก่อสร้างถนนตัดใหม่ – ทุ่งก๊อด 
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร 
หมู่ 4 (เส้นข้างโรงสีข้าวนายจันทร ์  
หน่อใจ  ทางทิศตะวันตก)  เริ่มตน้
จาก ถนนทางหลวงชนบท เช่ือม
เขต ทต.รวมใจพัฒนา 
 

อันดับ 4 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  250 
เมตร 

144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง/ 
ทต.รวมใจ
พัฒนา 
 

148 ก่อสร้าง/ ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดพร้อมลงหินคลุก
สายการเกษตร หมู่ 4 เริ่มต้นจาก 
ถนนลาดยางสายแมเ่ย็น สันทราย  
- บ้านเลขท่ี  44 บ้าน นางขันแก้ว   
จันทร์เที่ยง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  240 
เมตร 

90,500 - - - - 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

149 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร 
หมู่ 6 เริ่มต้นจากบ้าน นายบุญมา         
อุตตะมะ  บ้านเลขท่ี  112  -  หมู่ 
11 นา นายชุม  อุตตะมะ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  
1,200 เมตร 

- 298,200 298,200 298,200 298,200 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

150 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร 
หมู่ 6 เริ่มต้นจากบ้าน นาย
ประสิทธ์ิ      ใจเย็น    -  บ้าน 
นายแปง   อุตตะมะ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  3.50  
เมตร ยาว  20 
เมตร 

- 13,200 13,200 13,200 13,200 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

151 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัด หมู่ 7  เริ่มต้น
จากนา นายนคร  ใจเที่ยง  -  นา 
นางปทุม  แสงทอง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร /  การ
ท่องเที่ยว 

ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว  200 
เมตร 
 
 

- 24,000 24,000 24,000 24,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

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) 

152 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัด หมู่ 7  เริ่มต้น
จากนา นายบุญธรรม  ใจเที่ยง  -  
นา นายจันทร์  ผู้น้อง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร /  การ
ท่องเที่ยว 

ถนนกว้าง 3.50  
เมตร ยาว  200 
เมตร 
 
 

- 22,000 22,000 22,000 22,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

153 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายห้วยแสล่ง  หมู่ 8  
เริ่มต้นจากทางหลวงชนบท  -  นา 
นายทองอินทร์  ปัญญาค า 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  700 
เมตร 

- 346,900 346,900 346,900 346,900 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

154 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายการเกษตรสาย
สนามกีฬาบ้านสันก าแพง  หมู่ 8  
เริ่มต้นจากถนน คสล. หน้าโรงปุ๋ย  
-  นา ร.ต.ต.ผดั   ขันธวงค์ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  450 
เมตร 

223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

155 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายหนองเล็งทราย หมู ่
8  เริ่มต้นจาก ถนนหนองเล็ง
ทราย  -  นา นายเพ็ชร   สมเป็ง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  300 
เมตร 

- 148,600 148,600 148,600 148,600 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 



94 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

156 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายการเกษตร หมู่ 8 เริ่มต้นจากบ้าน นาย
เพลิน  มายะเลิศ  -  นา นายวิเชียร   ขุ่ยค า 
 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ถนนกว้าง  3  เมตร 
ยาว  120 เมตร 

- 30,000 30,000 30,000 - 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

157 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนลูกรัง
บดอัดสายการเกษตร   หมู่  8 เริม่ต้นจาก
ทางหลวงชนบท - บ้าน นายสมนกึ  จี้โปทา 
 

อันดับ 4 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

ถนนกว้าง  3  เมตร 
ยาว  250 เมตร 

- 41,000 41,000 41,000 41,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

158 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนลูกรัง
บดอัด หมู่  8  เริ่มต้นจากนา นายยืน  
ปัญญาอ้าย  -  นา นายผัด  ไชยบาล  

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร /  
การท่องเที่ยว 

ถนนกว้าง 3  เมตร 
ยาว  250 เมตร 
 

- 41,000 41,000 41,000 41,000 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก
มากขึ้น 
 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

159 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนสาย
การเกษตร(สายบวกป้าน) โดยลงหินคลุก
และลงดินถมปรับคันทาง หมู่ 9  เริ่มต้นจาก
นา นายอินตา   อุตตะมะ  -  หลิ่งปู่ต้น 
 

อันดับ 2 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 
 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตร และ กว้าง 
3.00 เมตร หินคลุก
หนา 0.10 เมตร ดิน
ถมคันทาง หนา 
0.30 เมตร ยาวรวม   
1,311 เมตร 

276,000 276,000 276,000 276,000 - 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
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) 

160 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ 9  เริ่มต้นจากนา 
นายมานพ   ทาจีน  -  นา นายมูล     
ศรีใจ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  700 
เมตร 

- 346,900 346,900 346,900 346,900 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

161 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ 9  เริ่มต้นจากนา 
นายมานพ   ทาจีน  -  สวน นาย      
อินจันทร์   ทาฟุ่น 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  500 
เมตร 

- 247,800 247,800 247,800 247,800 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

162 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ 9  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี  140 บ้าน นายวิเชียร  
ศรีทนต์  -  บ้านเลขท่ี  93  บ้าน 
นายเดช   หล้าเป็ง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตร ยาว  100 
เมตร 

- 49,300 49,300 49,300 49,300 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

163 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกอัดสายการเกษตร  หมู่ 9  
เริ่มต้นจากสวน นายชนะพงษ์   
ทาจีน  -  สวน นายบุญชวน     
ศรีทนต ์

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  200 
เมตร 

- 132,100 132,100 132,100 132,100 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

164 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ 9  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี  191 บ้าน นายสุพรรณ  
เทพลุ้ม   -  สวน นายทับ   ทาจีน 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  150 
เมตร 

- 35,600 35,600 35,600 35,600 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

165 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ 9  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี  124 บ้าน  นางต่อม   
วงค์เลิศ  -  ล าเหมืองสาธารณะ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  100 
เมตร 

- 23,700 23,700 23,700 23,700 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

166 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ 9  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี  126 บ้าน นายสมนึก   
ใจจุมปู  -  ล าเหมืองสาธารณะ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  100 
เมตร 

- 16,600 16,600 16,600 16,600 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

167 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกสาย
การเกษตร  หมู่ 9  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 74 บ้าน  นายสิทธ์ิ  
มณีแก้ว  -  บ้าน น.ส.อารีรตัน์   
ปิงดอย 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  20 
เมตร 

- 4,700 4,700 4,700 4,700 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

168 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายการเกษตร  หมู่ 9  
เริ่มต้นจากบ้านเลขท่ี 17 บ้าน  
นายจันทร์   เกตุเรือน  -  นา นาย
จันทร์   ศรีใจ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  3  
เมตร ยาว  50 
เมตร 

- 11,800 11,800 11,800 11,800 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

169 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังในหมู่บ้าน  หมู่ 10  
เริ่มต้นจากบ้าน นายถิ่น   พ่ึงศรี  
บ้านเลขท่ี  91  -  บ้าน นางลัย   
ไชยพรม  บ้านเลขท่ี  58 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  250 
เมตร 

- 79,100 79,100 79,100 79,100 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

170 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดในหมูบ่้าน  หมู่ 
10  เริ่มต้นจากบ้าน นางพันธ์   
วงค์ใส  บ้านเลขท่ี  12  -  บ้าน 
นาย  พงษ์เดช   จันทรังษี  
บ้านเลขท่ี  183 
 
อันดับ 5 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  150 
เมตร 

- 99,100 99,100 99,100 99,100 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

171 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดในหมูบ่้านและ
วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 10  เริ่มต้นจากบ้าน นายนวล    
สาอุด  บ้านเลขท่ี  155  -  บ้าน 
นายสมบรูณ์   เรือนเฟย  
บ้านเลขท่ี  135 
 
อันดับ 2 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  150 
เมตร 
ท่อขนาด 0.35 
เมตร 

99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

172 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัด (สายอ่างแม่ปืม 
ห้วยง้ิว ) หมู่ 10  เริ่มต้นจากนา 
นายสมนึก   ใจจุมปู   -  นา นาย
แก้ว   ปั๋นเกี๋ยง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  
1,500 เมตร 

- 495,600 495,600 495,600 495,600 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

173 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัด หมู่ 10 เริ่มต้น
จากบ้าน นางจิ่นแก้ว  ประอ้าย  -  
บ้าน น.ส.เสาร์แก้ว  ทะนันใจ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร /   
การท่องเที่ยว 

ถนนกว้าง 3.50  
เมตร ยาว  300 
เมตร 
 
 

- 57,000 57,000 57,000 57,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

174 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร  
หมู่ 11  เริ่มต้นจากสาย
ชลประทาน  -  วัดเวียงห้าว 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  500 
เมตร 

330,400 330,400 330,400 330,400 330,400 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

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) 

175 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร    
หมู่ 11  เริ่มต้นจากถนนเวยีงห้าว
เดิม  -  นา นายช่ืน   อินถา 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4   
เมตร ยาว            
1,000  เมตร 

- 660,800 660,800 660,800 660,800 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

176 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร    
หมู่ 11  เริ่มต้นจากถนน คสล. 
เดิม  -  ห้วยโป่ง 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว            
100  เมตร 

- 49,500 49,500 49,500 49,500 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

177 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร    
หมู่ 11  เริ่มต้นจากถนน คสล. 
เดิม  -  นา นายสมบรูณ์       
ธรรมสอน 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว            
300  เมตร 

- 198,200 198,200 198,200 198,200 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

178 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัด หมู่  11 เริ่มต้น
จากนา นายจื่น  อินถา  -  นา 
นายอยู่    มณีแก้ว  
 

อันดับ 4 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร /   
การท่องเที่ยว 

ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว  
1,000 เมตร 
 
 

- 217,000 217,000 217,000 217,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

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) 

179 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร 
หมู่ 11 เริ่มต้นจากสวน นายสม  
ขุ่ยค า  -  คลองชลประทาน 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร /   
การท่องเที่ยว 

ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว  
600 เมตร 
 

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

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

180 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร 
หมู่ 11 เริ่มต้นจากสวน นายแก้ว  
ขุ่ยค า  -  ถนนก๊อดไม้เนิ้ง 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ถนนกว้าง  4  
เมตร ยาว  
1,000 เมตร 

- 217,000 217,000 217,000 217,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

181 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัด หมู่ 11 เริ่มต้น
จากสวน นายศรีวยั  นวลวงค์อิน  
-  สวน นายเข็ม  คุ่ยค า  
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร /   
การท่องเที่ยว 

ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว  
800 เมตร 
 
 

- 173,000 173,000 173,000 173,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

182 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัด หมู่ 11 เริ่มต้น
จากคลองชลประทาน  -  สวน 
นายสมศักดิ์  นามปัญญา 
 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร /   
การท่องเที่ยว 
 

ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว  
1,000 เมตร 
 
 

- 217,000 217,000 217,000 217,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

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) 

183 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร  
หมู่ 12  เริ่มต้นจากชลประทาน – 
นา นายสนิท  แสนสองเมือง 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตร ยาว  500 
เมตร 

- 206,500 206,500 206,500 206,500 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

184 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัดสายการเกษตร  
หมู่ 12  เริ่มต้นจากชลประทาน – 
นา นายสมศักดิ์  สัมฤทธ์ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ถนนกว้าง  2.50  
เมตร ยาว  500 
เมตร 

- 206,500 206,500 206,500 206,500 1 สาย
ทาง 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวก 
มากขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

185 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด (ตัดถนน
ใหม่) หมู่ 13 เริ่มต้นจากบ้าน นาย
จ านง  หอมหวาน  -  นา นายทอง  
ค ามี  
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร /   
การท่องเที่ยว 

ถนนกว้าง 4  
เมตร ยาว  350 
เมตร 
 
 

- 75,000 75,000 75,000 75,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

186 ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลูกรังบดอัด หมู่ 14 เริ่มต้น
จากประตูทางเข้าฌาปนสถาน  -  
นา นายสมชาติ อนุรักษส์กุลศร ี
 

อันดับ 5 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร /   
การท่องเที่ยว 

ถนนกว้าง 3  
เมตร ยาว  200 
เมตร 
 
 

- 33,000 33,000 33,000 33,000 1 สาย
ทาง 
 
 
 

ประชาชนสัญจร 
ไปมาสะดวกมากขึ้น 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



103 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
187 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
1 เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม หน้า
บ้านนายเช่ียวชาญ   วงค์ชมพู  -  
บ้านนายบุญมา   ท่อนค า 
 
อันดับ 4 

 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

 
ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  109 เมตร 

 
- 

 
194,000 

 
194,000 

 
194,000 

 
194,000 

 
1 สาย
ทาง 
 
 
 

 
น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

 
ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

188 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
1 เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี  12 บ้าน 
นายแฝง  ใจประการ  -  
บ้านเลขท่ี  94 บ้านนางเป็ง    
ทนันชัย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.60  
เมตร ระยะทาง
ยาว  17 เมตร 

- 33,400 33,400 33,400 33,400 1 สาย
ทาง 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

189 
 

วางท่อระบายน้ าข้ามถนนสายแม่
เย็น สันทราย หมู่ 1 เริ่มต้นตรง 
หน้าบ้าน นายสุจติร  ใจยะเลิศ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.60  
เมตร ระยะทาง
ยาว  30 เมตร 

- 59,000 59,000 59,000 59,000 1 สาย 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

190 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
1 เริ่มต้นจาก ถนนสายแมเ่ย็น สัน
ทราย -  บ้าน นายยุทธพงษ์     
แสนเขียว 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  34 เมตร 

- 87,346 87,346 87,346 87,346 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกร
มีน้ าใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

191 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
1 เริ่มต้นจาก บ้าน นายอ้วน  หลา้
แก้ว–  ที่นา นายนวล   ใจวงค์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.60  
เมตร ระยะทาง
ยาว  50 เมตร 

- 87,346 87,346 87,346 87,346 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกร
มีน้ าใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

192 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
1 (สายที่ 1) เริ่มต้นจาก บ้าน นาย
ปั๋น  ใจปราการ – บ้าน นายเมือง  
ใจเย็น(สายที่ 2) เริ่มจากบ้าน นาย
อ้วน  หล้าแก้ว  -  บ้าน นางค าปัน  
ใจลังกา 
 
อันดับ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

(สายที่ 1) ท่อ
ขนาด 0.30  
เมตร ระยะทาง
ยาว  39 เมตร 
 (สายที่ 2) ท่อ
ขนาด 0.40 
เมตร ยาว 37 
เมตร 

- 110,000 - - - 2 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกร
มีน้ าใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

193 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
1  เริ่มต้นจากบ้านเลขท่ี 67 บ้าน
นางเป็ง  ค าสา  -  บ้านเลขท่ี 214  
บ้านนายจตรุงค์  แก้วเมืองวัน 
(Sta 0 + 032) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด  0.30    
เมตร ระยะทาง
ยาว  32 เมตร 

- 
 

39,000 39,000 39,000 39,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

194 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
ถนนทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ 2   
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ท่อขนาด 0.80  
เมตร ระยะทาง
ยาว  400 เมตร 

- 743,000 743,000 743,000 743,000 1 สาย 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

195 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 2  เริ่มต้นจาก ศาลาเกา้คุ้ม   -  
ป้ายหมู่บ้าน 
 
 
อันดับ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ท่อขนาด 0.60  
เมตร ระยะทาง
ยาว  300 เมตร 

- 589,500 589,500 589,500 589,500 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

196 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 2  เริ่มต้นจาก บ้าน นายชุม   
ถาริน  -  บ้าน นายเอ็ม  จุมปาค า 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  400 เมตร 

531,200 531,200 531,200 531,200 531,200 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

197 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 2  เริ่มต้นจาก บ้าน นายคล้าย     
ค าสี   -  บ้าน นางไหล   สายสืบ 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  400 เมตร 

- 531,200 531,200 531,200 531,200 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

198 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 2  เริ่มต้นจาก บ้าน นายหมื่น      
จุมปาค า   -  บ้าน นางสวย        
ใจยะสุข 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  170 เมตร 

- 225,700 225,700 225,700 225,700 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

199 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 2  เริ่มต้นจาก บ้าน นายค า   
สายสบื   -  บ้าน นางเพ็ญ       
มูลปุ๊ก 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  400 เมตร 

- 531,250 531,250 531,250 531,250 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

200 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
2  เริ่มต้นจาก บ้าน นายศรีมลู          
ใจยะสุข – นา นายคงเดช  ใจเย็น 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  60 เมตร 

- 154,140 154,140 154,140 154,140 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

201 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 3  เริ่มต้นจากบา้นเลขท่ี 54 
บ้านนายสมบัติ  ศรีใจป้อ  -  
บ้านเลขท่ี  115  บ้าน นายสม  
อินถา 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  150 เมตร 

- 199,200 199,200 199,200 199,200 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

202 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 3  เริ่มต้นจาก บ้าน นาง
ฉวีวรรณ   สภุาโม  -  หนองเล็ง
ทราย 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  350 เมตร 

- 464,800 464,800 464,800 464,800 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

203 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
3  เริ่มต้นจาก บ้าน นายอ้าย  
หล้าติ๊บ  -  บ้าน นายผัด           
ก๋องแก้ว 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  20 เมตร 

- 51,380 51,380 51,380 51,380 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

204 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
3  เริ่มต้นจาก บ้าน นายทัพ     
ค าบุญเรือง  -  บ้าน นางโม๊ะ         
ก๋องแก้ว 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  300 เมตร 

- - 420,800 420,800 420,800 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

205 วางท่อระบายน้ า  หมู่ 4  
เริ่มต้นจากบ้านเลขท่ี 172 
บ้านนายเตม็  อุปะละ  -  
บ้านเลขท่ี 68  บ้านนายช่วย    
ญานะ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 
 

ท่อขนาด 0.60  
เมตร ระยะทาง
ยาว  150 เมตร 

- 294,700 294,700 294,700 294,700 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขังและเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

206 วางท่อลอดถนนทางหลวง
ชนบท   หมู่ 4 (ตรงสี่แยก
คลองชลประทาน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง จ านวน 2 จุด 
ท่อขนาด 1.20  
เมตร ระยะทาง
ยาว  30 เมตร 

- 133,200 133,200 133,200 133,200 2 จุด 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขัง 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

207 วางท่อลอดถนนคลอง
ชลประทาน  หมู่ 4 (ตรงสี่แยก
คลองชลประทาน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง จ านวน 1 จุด 
ท่อขนาด 1.20  
เมตร ระยะทาง
ยาว  10 เมตร 

- 45,000 45,000 45,000 45,000 1 จุด 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขัง 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

208 
 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก    
หมู่ 4  เริ่มต้นจากบา้น นางค า
ปัน  ใจลังกา  - บ้าน นายค า 
ฟองเขียว 
 
อันดับ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  200 เมตร 

- 513,800 513,800 513,800 513,800 1 สาย 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวกสะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

209 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
4  เริ่มต้นจากบ้าน นายอาจ  
อินต๊ะวิชัย  -  บ้าน นายสมพล  
จ าตาค า 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  100 เมตร 

- 256,900 256,900 256,900 256,900 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

210 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 5  เริ่มต้นจาก  บ้านเลขท่ี  
146  บ้านนายมงคล   ปัญญาโน   
-  บ้านเลขท่ี  128  บ้าน นางแก้ว   
บุญหลง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ท่อขนาด 0.40 
เมตร.  
ระยะทางยาว  
60 เมตร 

- 79,600 79,600 79,600 79,600 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

211 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 5  เริ่มต้นจาก   บ้านนายแก้ว      
ใจยะสุข   -   บ้าน นายพุทธ      
บุญหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ท่อขนาด 0.40 
เมตร.  
ระยะทางยาว  
200 เมตร 

- 196,400 196,400 196,400 196,400 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

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) 

212 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 5  เริ่มต้นจาก  บ้านเลขท่ี  50  
บ้านนางอ่อนแก้ว    มาเพ็ชร   -  
บ้านเลขท่ี 165 บ้านนายณรงค์ชัย    
ไชยค า 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ท่อขนาด 0.40 
เมตร.  
ระยะทางยาว  
50 เมตร 

- 66,400 66,400 66,400 66,400 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

213 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
5  เริ่มต้นจากบ้าน นายมานิตย์  
ใจยะสุข  -  หน้าประปาหมู่ 5 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  150 เมตร 

- 385,350 385,350 385,350 385,350 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

214 
 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก     
หมู่ 5 เริ่มต้นจากบ้าน นายจริภัทร์  
ตาสาย  -  บ้าน นางบุญ  ใจยะสุข 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  150 เมตร 

- 385,000 385,000 385,000 385,000 1 สาย 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

215 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
5  เริ่มต้นจากบ้าน นายศรีวรรณ   
แสนเขียว  -  บ้าน นายศรีวรรณ  
อินเรือน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  150 เมตร 

- 385,000 385,000 385,000 385,000 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

216 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
5  เริ่มต้นจากบ้าน นางเหรียญ  
ยานะค า  -  บ้าน นายสุพัฒน์     
สีจ๊ะ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  150 เมตร 

- 385,000 385,000 385,000 385,000 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

217 
 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก     
หมู่ 5 เริ่มต้นจากบ้าน นางบุญ     
ใจยะสุข  -  บ้าน นายสุพัฒน์     
สีจ๊ะ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  150 เมตร 

- 385,000 385,000 385,000 385,000 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

218 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
5  เริ่มต้นจากบ้าน นางน้อย     
ต๊ะละ  -  บ้าน นายสุจินดา      
จ๊ะธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  150 เมตร 

- 385,000 385,000 385,000 385,000 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

219 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก 
หมู่ 5  เริ่มต้นจากบา้นเลขท่ี 65 
บ้านนางใส   ป๊อกบุญเรือง  -  
บ้านเลขท่ี 125  บ้านนายบัญชา   
เมฆอากาศ 
 
อันดับ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40 
เมตร  ระยะทาง
ยาว  82 เมตร 

- 125,000 - - - 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

220 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 6  เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี 142 
บ้าน นายสมทบ  วงค์ติ๊บ   -  
บ้าน นางปั๋น   จ าปาวงค์ 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ท่อขนาด 0.40 
เมตร.  
ระยะทางยาว  
30 เมตร 

33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

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) 

221 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 6  เริ่มต้นจากบา้น นางสม  
ก๋าใจ   -  สวน นายประสิทธ์ิ    
อัสโม 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ท่อขนาด 0.40 
เมตร.  
ระยะทางยาว  
30 เมตร 

- 33,200 33,200 33,200 33,200 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

222 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 6  เริ่มต้นจากบา้นนาง     
ทองเหลี่ยม   จินะปัญญา   -    
ล าห้วยเคยีน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ท่อขนาด 0.40 
เมตร.  
ระยะทางยาว  
500 เมตร 

- 664,000 664,000 664,000 664,000 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

223 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 6  เริ่มต้นจากบา้นนายสมศรี   
วงค์เครือใจ   -  ล าห้วยเคียน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ท่อขนาด 0.40 
เมตร.  
ระยะทางยาว  
300 เมตร 

- 398,400 398,400 398,400 398,400 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 
 



115 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

224 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
6  เริ่มต้นจากนา นายสุมติร     
ศรีสุข  -  ล าห้วยเคยีน 
 
อันดับ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.30  
เมตร ระยะทาง
ยาว  300 เมตร 

- 570,000 570,000 570,000 570,000 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

225 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
6  เริ่มต้นจากบ้าน นายปัน      
มุมวงค์  -  บ้าน นายบุญมา      
อุตตะมะ 
 
อันดับ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  80 เมตร 

- 205,000 205,000 205,000 205,000 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

226 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
6  เริ่มต้นจากบ้าน นายขืน     
บุญเงิน  -  บ้าน นายอดิศร  ขุ่ยค า 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  300 เมตร 

- 102,700 102,700 102,700 102,700 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 
 



116 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

227 
 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 6  เริ่มต้นจากบา้น นาย
ปรัชญา  จันตา - บ้าน นายคงเดช  
บุญเรือง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  300 เมตร 

- 770,000 770,000 770,000 770,000 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

228 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
6  เริ่มต้นจากบ้าน นายเสาร์แก้ว    
วงค์เครือใจ  -  บ้าน นายพิพาศ    
ปิงวงค์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  200 เมตร 

- 513,000 513,000 513,000 513,000 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

229 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
6  เริ่มต้นจากบ้าน นายประเสริฐ  
สุวรรณวงค์  -  บ้าน นายปี๋      
มุมวงค์ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  200 เมตร 

- 513,000 513,000 513,000 513,000 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

230 
 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 6 เริ่มต้นจากบ้าน นายมานพ      
ปิกจุมปู  -  บ้าน นายปั๋น     
อภิวัฒน์วุฒิกุล  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  30 เมตร 

- 77,000 77,000 77,000 77,000 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

231 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 7  (ฝั่งทิศเหนือ)  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 121 บ้านนาย แดนชัย  
ปัญสุวรรณ์  -  บ้านเลขท่ี 164  
บ้านนายประสิทธ์ิ    มาเมืองกล 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด  0.40  
เมตร   
ระยะทางยาว  
550     เมตร 

- 642,300 642,300 642,300 642,300 1 สาย
ทาง 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

232 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 7  เริ่มต้นจากบา้นเลขท่ี  142 
บ้าน นายประสิทธ์ิ   บุญมา  –  
บ้านเลขท่ี  47  บ้าน  นางจันทร์ดี    
เครือค า 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด  0.40  
เมตร   
ระยะทางยาว  
150 เมตร 

- 385,800 385,800 385,800 385,800 1 สาย
ทาง 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

233 วางท่อระบาย
น้ า ข้ามถนน
สายการเกษตร     
หมู่ 7   
 
 
 
 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังและ
เกษตรกรมีน้ า
ใช้ใน
การเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

จุดที่ 1 หน้า นา นางจันทร์ดี   ดีหล้า  ท่อ
ขนาด 1.20 เมตรจ านวน  20  ท่อน 
จุดที่ 2 หน้า นา นายเติง   ใจใจ  ท่อ
ขนาด  0.60  เมตร  จ านวน  5  ท่อน 
จุดที่ 3 หน้า สวน นายอุดม   บุญมา  ท่อ
ขนาด  0.40  เมตร  จ านวน  7  ท่อน 
จุดที่ 4 หน้า นา นายสมหมาย  บุญมา  
ท่อขนาด  0.60  เมตร  จ านวน  6  ท่อน 
จุดที่  5  หน้า นา นายบุญสม  พุทธเมฆ  
ท่อขนาด  0.40  เมตร  จ านวน  7  ท่อน 
จุดที่ 6 หน้า นา นางสมศรี  จินะปัญญา  
ท่อขนาด  0.40  เมตร จ านวน  6  ท่อน 
จุดที่ 7 หน้า นา นายเลย  จินาเฟย  ท่อ
ขนาด  0.60  เมตร  จ านวน 7 ท่อน 
จุดที่ 8  หน้า นา นายจันทร์  มาเมือง  
ท่อขนาด  0.60  เมตร  จ านวน  7  ท่อน 
 

68,316 
 
12,800 

 
11,100 

 
14,300 

 
11,100 

 
10,200 

 
15,900 

 
15,900 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

8 จุด 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

234 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 7  เริ่มต้นจากบา้นเลขท่ี      
บ้าน นายสมบรูณ์   วัลลาวงค–์  
บ้านเลขท่ี  15  บ้าน  นายใจ   
เขื่อนแก้ว 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด  0.40   
เมตร      
ระยะทางยาว  
200 เมตร 

- 513,800 513,800 513,800 513,800 1 สาย
ทาง 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

235 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก    
หมู่ 9  เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี  83 
บ้าน นางสุวรรณา  เกตุเรือน  -  
บ้านเลขท่ี  36 บ้าน นายสนธิ์
ทาฟุ่น 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40 
เมตร  ระยะทาง
ยาว  100 เมตร 

- 132,800 132,800 132,800 132,800 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

236 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
9  เริ่มต้นจากบ้าน นายอ้าย  สุตา
ขัน  -  บ้าน นายสมพิศ  สภุารตัน ์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  50 เมตร 

- 128,000 128,000 128,000 128,000 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

237 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
9  เริ่มต้นจากสวน นายนอง     
ศรีทน  -  นา นางแสงเดือน     
จักรใจวงค์ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.80  
เมตร ระยะทาง
ยาว  150 เมตร 

- 770,000 770,000 770,000 770,000 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

238 วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก 
หมู่ 10  เริ่มต้นจากบ้านเลขท่ี 
163  บ้านนายสาม   ประอ้าย  -  
บ้านนางผัน  ช่วยไว้ 
 
อันดับ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร  ระยะทาง
ยาว  157     
เมตร 

- 238,000 - - - 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

239 
 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 10 เริ่มต้นจากบา้น นายบุญ
ธรรม  ใจยะสุข  -  ถนนทางหลวง
ชนบท 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  150 เมตร 

- 385,000 385,000 385,000 385,000 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 
 



121 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

240 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
10 เริ่มต้นจากบ้าน นายชัยวรรณ  
ช่วยไว้  -  บ้าน นายสมบูรณ์     
เรือนเฟย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 
1.20  เมตร 
ระยะทางยาว  
110 เมตร 

- 488,000 488,000 488,000 488,000 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

241 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
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
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

242 
 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 11 เริ่มต้นจากบา้น นาย
ประสิทธ์ิ  อ้ายสุรินทร์  -  บ้าน 
นางเหลียบ   ใจวงค์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 
0.40  เมตร 
ระยะทางยาว  
50 เมตร 

- 128,000 128,000 128,000 128,000 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 



122 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

243 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู ่
12 เริ่มต้นจาก บ้าน นายส าราญ  
ถาเกี๋ยง สิ้นสดุ หน้าบ้านนายปดั            
คุ้มสุวรรณ ์
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.60 
เมตร  ระยะทาง
ยาว  60 เมตร 

- 58,900 58,900 58,900 58,900 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

244 วางท่อระบายน้ าข้ามถนนลาดยาง
สายแมเ่ย็น สันทราย  หมู่ 12 
จ านวน 2 จุด คือ  จุดที่ 1บ้าน 
นายส าราญ   ถาเกี๋ยง  จุดที่ 2 
บ้านนายปัด   คุ้มสุวรรณ 
 
อันดับ  5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.60 
เมตร  ระยะทาง
ยาว  จุดละ 11 
เมตร 

70,200 70,200 - - - 2 จุด 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

245 วางท่อระบายน้ าข้ามถนนทาง
หลวงชนบท หมู่ 12 หน้าตลาดสด
บ้านเหล่า 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.60  
เมตร ระยะทาง
ยาว  8  เมตร 

- 69,000 69,000 69,000 69,000 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขัง 
 

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) 

246 วางท่อระบายน้ า ข้ามถนนเรียบ
คลองชลประทาน หมู่ 12 
ตรงหน้าบ้านนายพงศธร  พัฒนกลุ  
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.80  
เมตร ระยะทาง
ยาว  5 เมตร 

- 25,690 25,690 25,690 25,690 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

247 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
หมู่ 12 เริ่มต้นจาก หน้าตลาดสด
บ้านเหล่า  -  บ้าน นายณัชธิชา  
ปงเทพ  
 
อันดับ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30    เมตร   
ระยะทางยาว  
200  เมตร 

- 
 

220,700 - - - 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

248 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู ่
13 เริ่มต้นจาก  บ้านนายค า  จ า
ปาลี สิ้นสุด   บ้านนายหวั่น       
แสนสองเมือง 
 
อันดับ  5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.60 
เมตร  ระยะทาง
ยาว  110 เมตร 

294,700 294,700 294,700 294,700 294,700 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 
 



124 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

249 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู ่
13 เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี 32 บ้าน 
นายรัตน์  แก้วธิตา  สิ้นสุด   บ้าน
นายสุข   อินจุมป ู
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.60 
เมตร  ระยะทาง
ยาว  200 เมตร 

393,000 393,000 393,000 393,000 393,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

250 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู ่
13 เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี 32 บ้าน 
นายรัตน์  แก้วธิตา  สิ้นสุด สวน
นายทองสุข   ศรีกะกุล 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.60 
เมตร  ระยะทาง
ยาว  20 เมตร 

26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

251 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู ่
13 เริ่มต้นจาก  บ้าน นางเกตุศรี   
ค าราช  สิ้นสดุ ทุ่งนา นางพรฤดี   
บุญมา 
 
อันดับ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.60 
เมตร  ระยะทาง
ยาว  110 เมตร 

- 146,000 146,000 146,000 146,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 
 



125 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

252 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู ่
13 เริ่มต้นจาก  บ้าน นายพายัพ  
มะโนใจ  สิ้นสุด บ้าน นายจี้      
แสนโข 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.60 
เมตร  ระยะทาง
ยาว  260 เมตร 

- 345,300 345,300 345,300 345,300 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

253 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู ่
13 เริ่มต้นจาก  บ้าน นายอุดม   
แก้วเอ  สิ้นสุด บ้าน นายจริาวุฒิ   
สมวงษา 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.60 
เมตร  ระยะทาง
ยาว  250 เมตร 

- 332,000 332,000 332,000 332,000 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

254 
 

วางท่อระบายน้ าข้ามถนน  หมู่ 13 
ตรงหน้าบ้าน นายสรชัช  ท่อนค า  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  
เมตร ระยะทาง
ยาว  10 เมตร 

- 25,690 25,690 25,690 25,690 1 จุด 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

255 วางท่อระบายน้ าข้าม
ถนน  หมู่ 13 ตรงหน้า
บ้าน นายรัตน์  
แก้วธิตา  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40  เมตร ระยะทาง
ยาว  10 เมตร 

- 25,690 25,690 25,690 25,690 1 จุด 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

256 วางท่อระบายน้ าลอด
ถนน  หมู่ 13 จ านวน  
5  จุด 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 
 

ท่อขนาด 0.40 เมตร  ระยะทาง
ยาวจุดละ10 เมตร ดังนี ้
1. หน้าบ้าน น.ส.เครือวัลย์  
เสาร์แก้ว 
2. หน้าบ้านนายสมพรรณ  พินิจ
สุวรรณ 
3. หน้าบ้านนายสุข   อินจุมป ู
4. หน้าบ้านนายเมธา   ใจป้อ 
5. หน้าบ้านนาง  แก้วพา  ธรรม
ใจสุ 
 

- 43,600 43,600 43,600 43,600 5 จุด 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 
 
 



127 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

257 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู ่
14 เริ่มต้นจาก  ซอย 4 บ้านเลขท่ี 
82 บ้าน นายพิชิต  สินเปียง  -  
บ้าน นายวิสุทธิ์   ไชยปิน 
 
อันดับ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 0.40 
เมตร  ระยะทาง
ยาว  100 เมตร 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

258 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู ่
14 เริ่มต้นจาก  ถนน คสล. 
บริเวณหน้าบ้าน นายนิรันดร์  
มะคะวรรณ์ ถึง บ่อพักบริเวณหนา้
บ้าน นายสุรชัย   จ าธิ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30  เมตร 
ระยะทางยาว  
180 เมตร 

180,000 - - - - 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

259 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู ่
14 เริ่มต้นจาก   บ้านเลขท่ี 115 
บ้าน นางติ๊บ   หมื่นแก้ว  -  
บ้านเลขท่ี  72  บ้าน นางจัน     
ไชยค า 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30  เมตร 
ระยะทางยาว  
100 เมตร 

- 140,000 140,000 140,000 140,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 



128 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

260 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู ่
14 เริ่มต้นจาก  ซอย 2 บ้านเลขท่ี 
74 บ้าน นายดรุณ   สันพูวัน  -  
บ้านเลขท่ี  98  บ้าน นายชิต        
ปิงวงค์ 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.60  เมตร 
ระยะทางยาว  
150 เมตร 

557,200 557,200 557,200 557,200 557,200 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

261 วางท่อเสริมสามแยกทางเข้าตรง
ข้ามป่าช้า  หมู่  14  พร้อมถมดิน
ขยายทางเข้า 
 
 

เพื่อให้การสัญจรไป - 
มา สะดวก แก้ปัญหา
รถตกร่องน้ า 

ท่อขนาด  
1.00  เมตร 
จ านวน  4   
ท่อ 

50,000 50,000 - - - 1 จุด 
 
 
 

การสญัจร 
สะดวกมากข้ึน  
มีถนนทางเข้าที ่
กว้างขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง/
ส านักงาน
ชลประทาน
จังหวัดพะเยา 

262 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
14 เริ่มต้นจากบ้าน นายวิทย์     
เกตุเรือน  -  บ้าน นายอนุชา    
มานะพันธ ์
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 
0.40  เมตร 
ระยะทางยาว  
62 เมตร 

- 159,000 159,000 159,000 159,000 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 
 



129 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

263 
 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
14 เริ่มต้นจากบ้าน นายจ ารสั  
อินต๊ะ  -  บ้าน ร.ต.สุบิน         
หทัยด ารงค์วิทยา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 
0.40  เมตร 
ระยะทางยาว  
397 เมตร 

- 1,019,000 1,019,000 1,019,000 1,019,000 1 สาย 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

264 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
14 เริ่มต้นจาก ปากซอย 1  -  
บ้าน นางสุข  สมงอน 
 
อันดับ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 
0.40  เมตร 
ระยะทางยาว  
141 เมตร 

- 362,000 362,000 362,000 362,000 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

265 วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู ่
14 เริ่มต้นจากบ้าน นายจ ารสั  
อินต๊ะ  -  ถนนทางหลวงชนบท
สายแมเ่ย็น สันทราย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ท่อขนาด 
0.40  เมตร 
ระยะทางยาว  
50 เมตร 

- 128,450 128,450 128,450 128,450 1 สาย 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
สะดวกแก้ปญัหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 
 



130 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
266 

โครงการก่อสร้างรางระบาย 
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 1  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 112 บ้านนายปั๋น  ใจ
ประการ  -  บ้านเลขท่ี 36  บ้าน
นางเมือง    ใจเย็น 
 

 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

 
ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.30 เมตร 
ระยะทางยาว  
50 เมตร 

 
- 

 
17,600 

 
17,600 

 
17,600 

 
17,600 

 
1 สาย 
 
 
 
 
 

 
น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

 
ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

267 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 1 เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 70  บ้านนายคง  ใจยะ
สุข  -  บ้านเลขท่ี 64   บ้านนาย
เดช   หล้าแก้ว  
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.60  เมตร ลึก       
 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว  
140 เมตร 

- 56,800 56,800 56,800 56,800 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

268 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 1  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 113  บ้านนายมูล  อุด
ทา  -  บ้านเลขท่ี 134   บ้านนาย
จ านง   ประอ้าย 
 
อันดับ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.60  เมตร ลึก       
 0.40  เมตร 
ระยะทางยาว  
66 เมตร 

29,562 29,562 29,562 29,562 29,562 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



131 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

269 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 1  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 87  บ้านนาย   ฐิติกร  
หล้าแก้ว -  บ้านเลขท่ี 17   บ้าน
นางจันทร์ดี             สายวงค์
เคียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.60  เมตร ลึก       
 0.40  เมตร 
ระยะทางยาว   
93  เมตร 

- 41,600 41,600 41,600 41,600 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

270 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 1  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี  58 บ้านนาย  เสริฐ   
สินเปียง  -  บ้านเลขท่ี  55  บ้าน
นายจ าเรญิ   ไชยป๋าน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.60  เมตร ลึก   
0.40 เมตร 
ระยะทางยาว  
80    เมตร 

- 35,800 35,800 35,800 35,800 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

271 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 1  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 102 บ้าน  นาย ตาค า  
ค าตั๋น   -  บ้านเลขท่ี 130  บ้าน
นายเจรญิ  ทนันชัย 
 
อันดับ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.60  เมตร ลึก  
0.40 เมตร 
ระยะทางยาว  
100  เมตร 

44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



132 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

272 ก่อสร้างรางระบายน้ า รปูตัว U  
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 1  
ช่วงที่ 1 เริ่มต้นจากบ้านนายวงค์  
ใจจุมปู – บ้านนายเด่น       
อินต๊ะวิชัย 
ช่วงที่ 2 เริ่มต้นจากบ้านนาง 
จันทร์ดี  สายวงค์เคียน – หน้า
บ้านนายจันทร์   ใจยะสุข 
ช่วงที่ 3 เริ่มต้นจากหนา้บ้านนาย
จันทร์  ใจยะสุข – ท้ายบ้านนาย
จันทร์  ใจยะสุข 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรสะดวก
ยิ่งข้ึน 
 

ช่วงที่ 1 ปากกว้าง  
0.30  เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร ยาว  131 
เมตร 
ช่วงที่ 2 ปากกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 40 
เมตร 
ช่วงที่ 3 ปากกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ยาว 43 
เมตร 

180,000 - - - - 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

273 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 1  เริ่มต้นจาก
หน้าวัดศรดีอนมูล  -  หน้าป้อม
ต ารวจชุมชน    ต.บ้านเหล่า 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรสะดวก
ยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 0.60  
เมตร ลึก   0.40 เมตร 
ระยะทางยาว   300   
เมตร 

- 134,300 134,300 134,300 134,300 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 



133 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

274 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 1  เริ่มต้นจาก
บ้าน นายวงค์        ใจจุมปู  -  
บ้าน นายเมือง           ใจยะบาล 
 
อันดับ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.60  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
150 เมตร 

 
- 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

275 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 1  เริ่มต้นจาก
บ้าน นาย   พงษ์ศักดิ์  ป๋ันเกี๋ยง  -  
บ้าน นางน้อย    หล้าแก้ว 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.60    เมตร 
ลึก  0.35 เมตร  
ระยะทางยาว  
50  เมตร 

- 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

276 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 1 เริ่มต้นจาก 
บ้าน นางมูล  ใจประการ  -  ป้อม
ต ารวจชุมชนฯ  
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.60  เมตร ลึก       
 0.35 เมตร 
ระยะทางยาว   
50เมตร 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 



134 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

277 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 1  เริ่มต้นจาก
บ้าน นายธิติกร  หลา้แก้ว  -  
ตลาดสดบา้นเหล่า 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
185 เมตร 

- 330,000 330,000 330,000 330,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

278 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต รปู
ตัว U พร้อมฝาปิด หมู่ 2  เริ่มต้น
จาก บ้าน นายแก้วมา   ปงลังกา  
-  บ้าน นายมูล   จุมปูนา 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30  เมตร ลึก    
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
400    เมตร 

- 393,100 393,100 393,100 393,100 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

279 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต รปู
ตัว U  พร้อมฝาปิด สายฝายชะลอ
น้ าห้วยปางหิ้น     หมู่ 2   
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.40  เมตร ลึก    
0.50 เมตร 
ระยะทางยาว  
200    เมตร 

- 147,400 147,400 147,400 147,400 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 



135 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

280 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิและวางท่อข้ามถนน  
หมู่ 2 เริ่มต้นจาก บ้าน นางน้อย  
โพธิมา  -  บ้าน นายเลื่อน  เต๋ใจ  
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30    เมตร 
ลึก  0.30 เมตร  
ระยะทางยาว  
300  เมตร 

- 
 

410,700 410,700 410,700 410,700 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

281 ก่อสร้างรางระบายน้ า รปูตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 2  เริ่มต้นจาก
บ้านนายสุพจน์  แสนโข – บ้าน
นางแก้วดี  ใจยะสุข   
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดปากกว้าง 
0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.70 
เมตร ยาว 60 
เมตร 

 
180,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

282 ก่อสร้างรางระบายน้ า รปูตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 2  เริ่มต้นจาก
บ้าน นางแก้วดี  ใจยะสุข    –    
บ้าน นายศรีมลู  ใจยะสุข   
 
อันดับ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดปากกว้าง 
0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.70 
เมตร ยาว 54 
เมตร 

- - 175,000 175,000 - 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 



136 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

283 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ หมู่ 3  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 112 บ้าน นายสนิท   
โยธา  -  บ้านเลขท่ี 23  บ้านนาง
ดี   อินต๊ะปัญโญ 
 
อันดับ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดปากกว้าง 
0.35  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
90     เมตร 

144,790 - - - - 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

284 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 3  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 70 บ้าน นายวันชัย     
ศรีสุข  -  บ้านเลขท่ี 134  บ้าน
นายทรัพย์   เทพลุ้ม 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.35  เมตร ลึก  
0.30 เมตร 
ระยะทางยาว  
150 เมตร 

- 167,100 167,100 167,100 167,100 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

285 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 3  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 143 บ้านนายถือ     
มะโนวงค์  -  บ้านเลขท่ี 126  
บ้านนางโม๊ะ     ก๋องแก้ว 
 
อันดับ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.60  เมตร ลึก  
0.40 เมตร 
ระยะทางยาว  
300 เมตร 

- 134,300 134,300 134,300 134,300 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



137 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

286 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 3  เริ่มต้นจาก
บ้าน นายหวัน  สันพูวัน  -  บ้าน 
นายเกษม  นามลังกา 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
50 เมตร 

- 89,250 89,250 89,250 89,250 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

287 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 3  เริ่มต้นจาก 
หน้าอาคารเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน  -  บ้าน นางหน่อย     
สัญญเขื่อน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.35  เมตร ลึก 
0.30 เมตร 
ระยะทางยาว  
40 เมตร 

- 71,400 71,400 71,400 71,400 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

288 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 3  เริ่มต้นจาก 
บ้าน นายศักดิ์ชัย  ก๋าอินแก้ว   -  
บ้าน นายลพ  มณีวันชัย 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.40    เมตร 
ลึก  0.30 เมตร  
ระยะทางยาว  
400  เมตร 

- 
 

714,000 714,000 714,000 714,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



138 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

289 ก่อสร้างรางระบายน้ า รปูตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 4  เริ่มต้นจาก 
ถนนทางหลวงชนบท  -  บ้าน นาง
ต้อย  ณ หนองคาย (ข้างโรงเรยีน
บ้านเหล่า) 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.80  เมตร ลึก       
 1.00  เมตร 
ระยะทางยาว  
100 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

290 ก่อสร้างรางระบายน้ า รปูตัว U
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 4  เริ่มต้นจาก 
บ้านนายเด่น  อินต๊ะวิชัย  -  
ทางเข้าบ้านนายแกะ  อุปะละ 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดปากกว้าง
0.30 เมตรลึก
เฉลี่ย 0.30 
เมตร ระยะทาง
ยาว  45 เมตร 

  34,000 - - - - 
 
 
 
 

1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

291 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U
พร้อมฝาปดิ  หมู่  4   เริ่มต้นจาก 
บ้าน นางหลาน  จันทะวัง  -  บ้าน 
นายจ าเรยีง    พวงทอง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
500 เมตร 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



139 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

292 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 4  เริ่มต้นจาก 
บ้าน นายสมจติร  จันตาเรยีน  -  
บ้าน นายสอน  ใจลังก๋า 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.40    เมตร 
ลึก  0.35 เมตร  
ระยะทางยาว  
200  เมตร 

- 
 

357,000 357,000 357,000 357,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

293 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 4  เริ่มต้นจาก
บ้าน นางสวย  ใจยะสาร  -  บ้าน 
นายจันทร์  ท่อนค า 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
200 เมตร 

- 357,000 357,000 357,000 357,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

294 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 4  เริ่มต้นจาก
บ้าน นายตัน  อินต๊ะเงิน  -  บ้าน 
นายค า  ฟองเขียว 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
200 เมตร 

- 357,000 357,000 357,000 357,000 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



140 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

295 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 4  เริ่มต้นจาก
บ้าน นายแกะ  อุปละ  -  บ้าน 
นายนวล  ใจวงค์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.40    เมตร 
ลึก  0.35 เมตร  
ระยะทางยาว  
150  เมตร 

- 
 

267,700 267,700 267,700 267,700 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

296 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U
พร้อมฝาปดิ  หมู่  4  เริ่มต้นจาก
บ้าน นายหนิด  ใจจม  -  บ้าน 
นายค า  ฟองเขียว 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.60  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
250 เมตร 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

297 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U
พร้อมฝาปดิ หมู่ 5  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 111 บ้านนายธงชัย    
สุธรรม  -  บ้านเลขท่ี 131  บ้าน
นายสุข     แสนเขียว 
 
อันดับ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก  
0.50 เมตร 
ระยะทางยาว  
200     เมตร 

- 196,500 196,500 196,500 196,500 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



141 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

298 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U
พร้อมฝาปดิ หมู่ 5  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 16  บ้านนายแก้ว     
ใจยะสุข  -  บ้านเลขท่ี  98  บ้าน
นายพุทธ     บุญหลง 
 
อันดับ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30  เมตร ลึก       
0.40   เมตร 
ระยะทางยาว  
127 เมตร 

- 290,900 290,900 290,900 290,900 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

299 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 5  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 157 บ้านนายเมือง      
เต๋จ๊ะบญุ  -   บ้านนายค า  แก้วเอ 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.40  เมตร ลึก      
0.50    เมตร 
ระยะทางยาว  
150 เมตร 

- 147,400 147,400 147,400 147,400 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

300 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ   หมู่ 5  เริ่มต้นจาก  
บ้าน นางปัน    ป๊อกบุญเรือง  -  
บ้านเลขท่ี 111  บ้านนายธงชัย     
สุธรรม 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.40  เมตร ลึก       
0.50   เมตร 
ระยะทางยาว  
150 เมตร 

- 393,100 393,100 393,100 393,100 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 



142 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

301 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U     
หมู่ 5  เริ่มต้นจากบา้นเลขท่ี 205  
บ้านนางน้อย    แสงจันทร์ดา   -   
บ้านเลขท่ี  7  บ้านนางแก้ว     
ก๋าใจ 
 
อันดับ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30  เมตร ลึก      
0.40       เมตร 
ระยะทางยาว  
372 เมตร 

337,000 337,000 - - - 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

302 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 5  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี  249 บ้านนายสุเมตุ   
ตันตินาวัฒน์  -  บ้านเลขท่ี 36  
บ้านนางหย้น  สายวงค์ใจ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก  
0.50 เมตร 
ระยะทางยาว  
100     เมตร 

- 98,275 98,275 98,275 98,275 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

303 ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ ารูปตัว 
U (ตะแกรงเหล็ก)  หมู่  5 เริ่มต้น
จากบ้าน นางป้อ  สุธรรม  -  บ้าน 
นางละ  ขันแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน และ
แก้ปัญหาถนนแคบ 
 

ขนาดกว้าง 
0.35  เมตร ลึก 
0.30 เมตร 
ระยะทางยาว  
40 เมตร 

- 71,400 71,400 71,400 71,400 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอและช่วย
ขยายถนนให้กว้างขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 



143 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

304 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U 
พร้อมฝาปดิ และวางท่อระบายน้ า 
หมู่ 6  เริ่มต้นจากบา้น นางมี      
อุตตะมะ -  บ้านนางน้อม         
ปิงวงค์ 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดปากกว้าง 
0.30  เมตร ลึก  
0.35   เมตร 
ระยะทางยาว  
300     เมตร 

294,800 - - - - 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

305 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 6  เริ่มต้นจาก
บ้าน นายบุญมา  อุตตะมะ  -  
บ้าน นายบุญชื่น  อุตตะมะ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.40    เมตร 
ลึก  0.30 เมตร  
ระยะทางยาว  
150  เมตร 

- 
 

267,700 267,700 267,700 267,700 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

306 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U
พร้อมฝาปดิ  หมู่  6  เริ่มต้นจาก
บ้าน นาย   บุญมา  อุตตะมะ  -  
นา นายชุม    อุตตะมะ 
 
อันดับ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.20  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
150 เมตร 

- 229,000 229,000 229,000 - 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



144 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

307 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U 
พร้อมฝาปดิ พร้อมวางท่อระบาย
น้ า หมู่ 7  เริ่มต้นจากบา้นเลขท่ี 
90  บ้าน นายจีรพน   ศรีทิม  -  
บ้านเลขท่ี  63  บ้านนายประสิทธ์ิ    
บุญมา 
 
อันดับ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30   เมตร ลึก   
0.50    เมตร  
ระยะทางยาว  
650 เมตร 

- 442,200 442,200 442,200 442,200 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

308 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U
พร้อมฝาปดิ พร้อมวางท่อระบาย
น้ า  หมู่ 7  เริ่มต้นจากบ้านนาย
สังคม   หรดี –  บ้านนางศรีนวล    
บุญมา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30   เมตร ลึก   
0.50     เมตร   
ระยะทางยาว  
500 เมตร 

- 491,300 491,300 491,300 491,300 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

309 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U 
พร้อมฝาปดิ พร้อมวางท่อระบาย
น้ า  หมู่ 7  เริ่มต้นจากบ้านเลขท่ี  
120 บ้าน นางไหล   จินะปัญญา  
–  บ้านเลขท่ี  122  บ้าน  นาย
สมศรี    จินาเฟย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30  เมตร ลึก    
0.50    เมตร  
ระยะทางยาว  
30 เมตร 

- 15,500 15,500 15,500 15,500 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 



145 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

310 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  V 
พร้อมวางท่อระบายน้ าและถมดิน  
หมู่ 7  เริ่มต้นจาก นา นายเสนาะ         
อารินทร์ –   บ้าน  นางศรีพรรณ  
อินถา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  1   
เมตร ลึก   1     
เมตร   
ระยะทางยาว  
800 เมตร 

- 275,000 275,000 275,000 275,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

311 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U 
พร้อมฝาปดิ พร้อมวางท่อระบาย
น้ า  หมู่ 7  เริ่มต้นจากบ้านเลขท่ี  
50 บ้าน นายศรีทนต์   จินาเฟย–  
บ้านเลขท่ี  120  บ้าน  นางไหล   
จินะปัญญา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30  เมตร ลึก    
0.50    เมตร  
ระยะทางยาว  
200 เมตร 

- 185,000 185,000 185,000 185,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

312 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U 
พร้อมฝาปดิ พร้อมวางท่อระบาย
น้ า  หมู่ 7  เริ่มต้นจากบ้านเลขท่ี  
90 บ้าน นายจีรพน   ศรีทิม  –
บ้านเลขท่ี  108 บ้าน            
นางศรีพรรณ   อินถา 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30  เมตร ลึก   
0.50    เมตร  
ระยะทางยาว  
300 เมตร 

- 294,800 294,800 294,800 294,800 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



146 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

313 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 7 เริ่มต้นจาก
บ้าน นายก๋องค า  จินะปัญญา  -  
บ้าน นายนิวัติ  ยันโต 
 
อันดับ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.30 เมตร 
ระยะทางยาว  
150 เมตร 

- 267,700 267,700 267,700 267,700 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

314 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 7 เริ่มต้นจาก
บ้าน นายใจ  เขื่อนแก้ว  -  บ้าน 
นางไหล  จินะปญัญา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.40    เมตร 
ลึก  0.30 เมตร  
ระยะทางยาว  
100  เมตร 

- 
 

178,500 178,500 178,500 178,500 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

315 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 7 เริ่มต้นจาก
บ้าน นายแดนชัย  ปัณสุวรรณ  -  
บ้าน นายประสิทธ์ิ  มาเมืองกล  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
450 เมตร 

- 803,200 803,200 803,200 803,200 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



147 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

316 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 7 เริ่มต้นจาก
บ้าน นายจรสั  บุญมา  -  บ้าน 
นายน้อย  ทะน ุ
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.30 เมตร 
ระยะทางยาว  
200 เมตร 

- 357,000 357,000 357,000 357,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

317 ก่อสร้างรางระบายน้ า รปู Uพร้อม
ฝาปิด  หมู่ 9 ซอย  1  เริ่มต้นจาก 
บ้านเลขท่ี  66 บ้านนายจันทร์      
สุธรรม  -  ล าเหมืองสาธารณะ 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง0.30 
เมตรลึก 0.50 
เมตร ระยะทาง
ยาว  100 เมตร 

- 112,800 112,800 112,800 112,800 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

318 ก่อสร้างรางระบายน้ า รปูตัว U
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 9  เริ่มต้นจาก 
บ้านเลขท่ี  8 บ้าน นายบุญชวน   
ศรีทนต์  -  บ้านเลขท่ี  173 บ้าน 
นางมาลัย    สายวงค์เดือน 
 
อันดับ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดปากกว้าง    
0.30 เมตร  
ระยะทางยาว  
300 เมตร 

169,300 169,300 169,300 169,300 169,300 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวกแก้ปญัหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



148 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

319 ก่อสร้างรางระบายน้ า รปูตัว U 
พร้อมฝาปดิ หมู่ 9  เริ่มต้นจาก 
บ้าน นายจ าปี  ปิกจุมปู  -  บ้าน 
นายยงยุทธ     สายเมืองใจ 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดปากกว้าง
0.30 เมตรลึก
เฉลี่ย  0.30 
เมตรระยะทาง
ยาว  200 เมตร 

- - 169,300 169,300 169,300 1 สาย น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

320 ก่อสร้างรางระบายน้ า รปูตัว U
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 9  เริ่มต้นจาก 
บ้านเลขท่ี  132 บ้าน นายหน้อย   
ปิงดอย  -  บ้านเลขท่ี  97 บ้าน 
นายค า       บุญมาเครือ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดปากกว้าง    
0.30 เมตร  
ระยะทางยาว  
30 เมตร 

- 33,800 33,800 33,800 33,800 1 สาย น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

321 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U
พร้อมฝาปดิ และวางท่อหน้าบ้าน  
หมู่ 9  เริ่มต้นจากบา้นเลขท่ี  76  
บ้านนายมูล   พิษเมืองพรม  –  
บ้านนายอ้าย   วันเที่ยง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30  เมตร ลึก    
0.50    เมตร  
ระยะทางยาว  
400 เมตร 

- 393,100 393,100 393,100 393,100 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



149 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

322 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U
พร้อมฝาปดิ  และวางท่อหน้าบ้าน  
หมู่ 9  เริ่มต้นจากบา้นนายเจริญ   
วันเท่ียง  –  ล าห้วยเคียน 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30  เมตร ลึก   
0.50    เมตร  
ระยะทางยาว  
300 เมตร 

- 196,500 196,500 196,500 196,500 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

323 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U
พร้อมฝาปดิ และวางท่อหน้าบ้าน  
หมู่ 9  เริ่มต้นจากบา้นนางมาลยั             
สายวงค์เคียน  –  ถนน  ร.พ.ช. 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30  เมตร ลึก   
0.50    เมตร  
ระยะทางยาว  
40 เมตร 

- 39,000 39,000 39,000 39,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

324 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 9  เริ่มต้นจาก
บ้าน นายสุเดชา    วงค์ใส  -  
บ้าน นายบุญชวน  ปัญญาผาบ  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.60    เมตร 
ลึก  0.30 เมตร  
ระยะทางยาว  
200  เมตร 

- 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



150 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

325 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 9  เริ่มต้นจาก
บ้าน นายสมพงษ์  ทองด้วง  -  
ถนน รพช.  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
120 เมตร 

- 214,200 214,200 214,200 214,200 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

326 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 
เริ่มต้นจากบ้าน นายสนิท  ค าอ้าย  
-  ล าเหมืองห้วยเคียน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร ลึก 
0.30 เมตร 
ระยะทางยาว  
50 เมตร 

- 89,200 89,200 89,200 89,200 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

327 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 10  เริ่มต้นจาก
ฉางข้าว หมู่ 10   -  บ้านเลขท่ี 
116  บ้านนายอภิชาต    เครือกิจ
ตรงข้ามศูนยผ์ู้สูงอายุ หมู่ 10 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดปากกว้าง 
0.35  เมตร ลึก   
 0.35    เมตร 
ระยะทางยาว  
270     เมตร 

263,300 263,300 263,300 -  1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



151 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

328 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ หมู่ 10  ช่วงที่ 1
เริ่มต้นจากบ้านนายถนอม    ลือ
ไชย  -  บ้านนายขจร   เดชถี 
ช่วงที่ 2 เริ่มต้นจากบ้านนาย
ขจร  เดชถี – บ้านนายสมบรูณ์  
เรือนเฟย 
อันดับ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร ลึก   
 0.40  เมตร ระยะทาง
ยาว  85  เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ระยะทางยาว 95 
เมตร 

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

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

329 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ   หมู่ 10  เริ่มต้น
จากบ้านเลขท่ี 60  บ้านนาย
แก้ว   ก๋าอินตา  -   บ้านนาย
เสรมิ   ก๋าจุ๋ม 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 0.30  เมตร 
ลึก  0.50    เมตร 
ระยะทางยาว  150     
เมตร 

- - 273,000 273,000 273,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

330 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ หมู่ 10  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี  77  บ้านนายสมพร    
จ๊ะเอ  -  บ้านเลขท่ี  181  บ้าน
นายชัยวัน    ช่วยไว้ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ขนาดกว้าง 0.30  เมตร 
ลึก  0.50    เมตร 
ระยะทางยาว  100     
เมตร 

- - 200,500 200,500 200,500 1 สาย 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 



152 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

331 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ หมู่ 10  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 179  บ้านนายเริง   
ปัญญาโน  -  บ้านเลขท่ี  129  
บ้านนายช่ืน     วงค์เครือใจ 
 
อันดับ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร ลึก  
0.50    เมตร 
ระยะทางยาว  
150     เมตร 

147,400 147,400 147,400 - - 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

332 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ หมู่ 10  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 59  บ้านนายบุญแผง   
ใจวังเย็น  -  อาคารฉางข้าว  หมู่ 
10 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร ลึก   
 0.50    เมตร 
ระยะทางยาว  
150     เมตร 

- 147,400 147,400 147,400 147,400 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

333 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 10  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 76  บ้านนายบุญช่วย    
ใจประการ  -  บ้านเลขท่ี  204  
บ้านนางบุญสม   สืบเรื่อง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร ลึก   
 0.50    เมตร 
ระยะทางยาว  
150     เมตร 

- 147,500 147,500 147,500 147,500 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 



153 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

334 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 10  เริ่มต้นจาก
บ้านเลขท่ี 108  บ้านนาง  วิจิตรา  
ใจประการ  -  บ้านเลขท่ี  106  
บ้านนายทา   ก๋าอินตา 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร ลึก   
 0.50    เมตร 
ระยะทางยาว  
120     เมตร 

- 117,000 117,000 117,000 117,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

335 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U  
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 10  เริ่มต้นจาก
บ้าน นายสมพงษ์   ทาฟุ่น  -  
บ้านนายถ่ิน    พ่ึงศรี 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 

ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร ลึก   
 0.50    เมตร 
ระยะทางยาว  
250     เมตร 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

336 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 10 เริ่มต้นจาก
บ้าน นายสวน  รัตนรุ่งกิจ  -  บ้าน 
นางเป็ง  ทาฟุ่น 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.30    เมตร 
ลึก  0.30 เมตร  
ระยะทางยาว  
60  เมตร 

- 
 

107,100 107,100 107,100 107,100 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

337 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 10 เริ่มต้นจาก
บ้าน นายแทน  สุริยะป้อ  -  ล า
เหมืองสาธารณะ  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.60  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
50 เมตร 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

338 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ หมู่ 10 เริ่มต้นจาก
บ้าน นางดี  โยมา  -  บ้าน นาย
สมบูรณ์  เรือนเฟย  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
200 เมตร 

- 357,000 357,000 357,000 357,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

339 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว   U 
พร้อมฝาปดิ   หมู่ 11  เริ่มต้นจาก
บ้าน  นายชัย   สุวรรณวงค์  -  
บ้านเลขท่ี  152  บ้าน นายมานพ   
นามปัญญา 
 
อันดับ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.60  เมตร ลึก  
0.40    เมตร 
ระยะทางยาว  
310     เมตร 

141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

340 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รปู
ตัว U พร้อมฝาปิดและวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก   หมู่ 11 
ช่วงที่ 1  ก่อสร้างรางระบายน้ า 
รูปตัว U พร้อมฝาปดิ เริ่มต้นจาก 
บ้านนายณรงค์  อุตตะมะ  -  
ถนนลาดยางสายแมเ่ย็นสันทราย 
ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก  เริ่มต้นจากถนนลาดยาง
สายแมเ่ย็นสันทรายจดุสิ้นสุด
โครงการช่วงที่ 1 –  บ้านนาย
มานพ  ทาจีน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ช่วงที่ 1 ราง
ระบายน้ า ขนาด
ปากกว้าง 0.30 
เมตรลึกเฉลี่ย 
0.35 เมตร
ระยะทางยาว  
131 เมตร 
ช่วงที่ 2 ท่อ
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ระยะทาง
ยาว 62 เมตร 

258,000 - - - - 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

341 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 11  เริ่มต้นจาก
บ้าน นายมี  ปินใจ     -  บ้านนาย
ศรีวัย   นวลวงค์อิน 
 
อันดับ  1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร ลึก  
0.40    เมตร 
ระยะทางยาว  
259     เมตร 

438,900 438,900 438,900 438,900 - 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

342 รางระบายน้ ารูปตัว U พร้อมฝา
ปิด  หมู่ 12 เริ่มต้นจาก บ้าน นาง
มินตรา  ใจเย็น  -  บ้าน นายมี  
ถาเกี๋ยง 
 
อันดับ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร  ลึก
0.40 เมตร
ระยะทางยาว  
55 เมตร 

- 126,800 126,800 126,800 126,800 1 สาย 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
สะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

343 เทดาดคอนกรตีรางระบายน้ า  หมู ่
12 เริ่มต้นจากบ้าน นายส าเนยีง  
ช่างสากล  -  บ้าน นางยุวดี        
มายะเลิศ 
 
อันดับ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.60  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
300 เมตร 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

344 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
พร้อมฝาปดิ หมู่ 12 เริ่มต้นจาก
บ้าน นายส าเนยีง  ช่างสากล  -  
บ้าน นางต้อย  ณ หนองคาย(ข้าง
โรงเรียนบ้านเหล่า) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 1  
เมตร ลึก 0.40 
เมตร ระยะทาง
ยาว  80 เมตร 

- 17,700 17,700 17,700 17,700 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

345 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมราง
ระบายน้ ารูปตัว U พร้อมฝาปิด  
หมู่ 12 เริ่มต้นจากบา้น นายน้อย  
ตาค า  -  บ้าน นายอ้วน        
วงค์แพทย ์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง  
0.50    เมตร 
ลึก  0.50 เมตร  
ระยะทางยาว  
125  เมตร 

- 
 

223,100 223,100 223,100 223,100 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

346 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U      
หมู่ 13  เริ่มต้นจากบ้าน นายรัตน ์  
แก้วธิตา  สิ้นสุดที่ นา นายนิพนธิ์  
ปิงเมืองแก้ว 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.30   เมตร ลึก   
0.50  เมตร 
ระยะทางยาว            
   300   เมตร 

134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

347 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U
พร้อมฝาปดิ   หมู่ 13  เริ่มต้นจาก  
บ้าน น.ส.ศิรภิัคษร   ติ๊บบญุเรือง  
สิ้นสุด  บ้านนายเกี๋ยง   สายวงค์
ใจ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร ลึก  
0.50    เมตร 
ระยะทางยาว  
150     เมตร 

- 67,100 67,100 67,100 67,100 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

 



158 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

348 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว U
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 13 เริ่มต้นจาก
บ้าน นายทองสุข  ศรีกะกุล  -  นา 
นายปุ๊ด  ท่อนค า 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร ลึก 
0.35 เมตร 
ระยะทางยาว  
150 เมตร 

- 33,300 33,300 33,300 33,300 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

349 ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ ารูปตัว 
U  (แบบตะแกรงเหล็ก)  หมู่ 13 
เริ่มต้นจากบ้าน นางก๋วน  สายหม ี
– บ้าน นายโท  เต้าเตีย่ง 
 
อันดับ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขนาดกว้าง 
0.40  เมตร 
ระยะทางยาว  
250 เมตร 

- 101,000 101,000 101,000 101,000 1 สาย 
 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

350 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว  U
พร้อมฝาปดิ  หมู่ 14  เริ่มต้นจาก 
บ้าน นางหล้า      หทัยด ารงค์
วิทยา  -  แยกทางเข้าป่าช้า 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง  
0.30 เมตร ลึก   
0.50   เมตร 
ระยะทางยาว   
300   เมตร 

- 134,400 134,400 134,400 134,400 1 สาย 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 

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) 

351 ขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 1  เริ่มต้นจาก ถนนทางหลวง
ชนบท  -  นา นางพิศวาส  
ไชยป๋าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาคลอง
ส่งน้ าตื้นเขิน 

ขนาด กว้าง  2 
เมตร  ยาว 400 
เมตร  

- 10,800 10,800 10,800 10,800 1 สาย น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

352 ขุดลอกคลองส่งน้ าสายการเกษตร  
หมู่ 1  เริ่มต้นจาก บ้าน นายสม    
เก็ดเรือน  -  วัดศรีดอนตัน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาคลอง
ส่งน้ าตื้นเขิน 

ขนาด กว้าง  2 
เมตร  ยาว  
400  เมตร 

- 10,800 10,800 10,800 10,800 1  สาย 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

353 ขุดลอกล าเหมือง  หมู่ 1  เริ่มต้น
จาก นา นายน้อย  หล้าแก้ว  -  
นา นายนพรัฐ  ท่อนค า 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาคลอง
ส่งน้ าตื้นเขิน 

ขนาด กว้าง  2 
เมตร  ยาว  
1,200  เมตร 

- - 50,000 50,000 50,000 1  สาย 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

354 ขุดลอกล าเหมือง  หมู่ 1  เริ่มต้น
จาก อาคารศูนยผ์ู่สูงอายุ หมู่ 10  
-  นา นายสมเศียร   พานทอง 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาคลอง
ส่งน้ าตื้นเขิน 

ขนาด กว้าง  2 
เมตร  ยาว  
700  เมตร 

- - 30,000 30,000 30,000 1  สาย 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

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) 

355 ก่อสร้าง /ปรับปรุง คลองส่งน้ า
การเกษตรสายสันป่าก๋อย  หมู่  
1 ,12 ,3 
 
 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังและให้เกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
เพิ่มมากข้ึน 

ขนาด กว้าง 3 
เมตรลึก 
1  เมตร ยาว  
600  เมตร 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 1  โครง 
การ 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

356 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 1 
และ  หมู่ 2(ในโรงเรยีนบ้านหนอง
บัวและข้างประปาของหมู่บ้าน) 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน
ในหมู่บ้าน 
 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  6  
นิ้ว  ลึก  80  
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 3  โครง 
การ 
 
 
 

ประชาชนใน 
หมู่บ้านมีน้ าใช้ 
ในการอุปโภค 
และบรโิภค 
อย่างพอเพียง 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง / 
กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล 

357 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าห้วยปาง
หิ้นและล าห้วยอื่น ๆ  หมู่  2 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

จ านวน  5  แห่ง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1  โครง 
การ 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

358 ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ด(ท่อลอด
เหลี่ยม) ข้างหนองเล็งทราย ข้าม
ล าเหมืองปู่กู้  -  หนองเล็งทราย  
หมู่  3 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไป มา สะดวก
และแก้ไขปญัหาน้ า

ท่วมขัง 

ขนาด กว้าง  3 
เมตร  ยาว  13  
เมตร  สูง 2.70 

เมตร 

- 479,000 479,000 479,000 479,000 1 จุด ประชาชนม ี
ความสะดวกใน 
การเดินทางไป 
และแก้ปัญหา 

น้ าท่วมขัง 

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) 

359 เทคลองดาดล าเหมืองปู่กู้  หมู่ 3
เริ่มต้นจาก นา นายถนอม     
น้อยตุ่น  -  หนองเล็งทราย 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและตลิ่งพัง 

กว้าง  2  เมตร  
ยาง   400  

เมตร 

- 246,400 246,400 246,400 246,400 1 สาย แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และตลิ่งพัง 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

360 ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่
การเกษตร  หมู่  3 , 6 , 7 , 8 , 
9 , 12 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ านวน หมู่ละ 2 
บ่อ 

- 360,000 360,000 360,000 360,000 12  บ่อ เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

361 ขุดลอกล าห้วยเคียน     หมู่ 6  - 
หมู่ 9 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาล า
ห้วยตื้นเขินและ
เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

กว้าง  6 เมตร  
ยาว  1,500  
เมตร 

- 284,000 284,000 284,000 284,000 1  สาย 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

362 เทดาด คสล.ล าเหมือง  หมู่ 6  
เริ่มต้นจากคลองชลประทาน  -  
นา นายศรีวัย  นวลวงค์อิน 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดกว้าง   1   
เมตร ลึก   
 1  เมตร 
ระยะทางยาว  
1,600     เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครง 
การ 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

363 ขุดเจาะบ่อบาดาลโรงน้ าดืม่  หมู่  
6 และ หมู่ 10 

เพื่อให้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค  บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จ านวน  2 บ่อ - 60,000 60,000 60,000 60,000 2  บ่อ มีน้ าใช้ 
ในการอุปโภค  
บริโภค 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

364 เทคลองดาดล าเหมือง พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า สายห้วยเมี้ยง   หมู่ 
7  เริ่มต้นจากบ้านเลขท่ี 137 บ้าน 
นายจันทร์  ผู้น้อง –   บ้านเลขท่ี  
24  บ้าน นายดวงทิพย์  จินาเฟย 
 
อันดับ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

กว้าง 1.50 
เมตร 
ระยะทางยาว  
800     เมตร 

431,200 431,200 431,200 431,200 431,200 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

365 ขุดลอกล าเหมือง  หมู่ 7  เริ่มต้น
จาก นา นางเขมรัตน์  เชื้อเมือง
พาน ถึง คลองชลประทาน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดกว้าง   1   
เมตร ลึก   
 1  เมตร 
ระยะทางยาว  
1,500     เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครง 
การ 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

366 ขุดลอกล าเหมือง  หมู่ 7  เริ่มต้น
จากถนนสายโรงปุ๋ย - นา นาย
ประเสริฐ  จินาเฟย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดกว้าง   1   
เมตร ลึก   
 1  เมตร 
ระยะทางยาว  
1,500     เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครง 
การ 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

367 ขุดลอกล าเหมือง  หมู่ 7  เริ่มต้น
จากนา นายประเสริฐ   จินาเฟย- 
นา นายสม   พุทธเมฆ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดกว้าง   1   
เมตร ลึก  1  
เมตร ระยะทาง
ยาว  1,500     
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครง 
การ 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

368 ขุดลอกล าเหมือง  หมู่ 7  เริ่มต้น
จากบ้าน นายศรีทน   จินาเฟย  -  
นา นายประเสริฐ  จินาเฟย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดกว้าง   1   
เมตร ลึก  1  
เมตร ระยะทาง
ยาว  500     
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครง 
การ 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

369 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  หมู่ 7 
 ตรงจุด  หน้า นา นายผล              
จินะปัญญา 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าใช้
ในการเกษตร 
 

กว้าง 7 เมตร  
สูง  1 เมตร  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครง 
การ 
 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

370 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า  หมู่ 7 
 ตรงจุด  หน้า นา นายผดั  ผู้น้อง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าใช้
ในการเกษตร 
 

กว้าง 5 เมตร  
สูง  1 เมตร  

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครง 
การ 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

371 เทดาดล าเหมือง หมู่ 7 เริ่มต้นจาก
บ้าน นายเหลา  ไชยวงค์  -  บ้าน 
นางป้อ  วงค์ด้วง 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาล า
เหมืองตื้นเขินและ
เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 150 
เมตร 

- 81,800 81,800 81,800 81,800 1  สาย เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

372 เทดาด คสล.ล าเหมือง  หมู่ 7  (ฝั่ง
ทิศใต้) เริ่มต้นจากนา นายศรีทน          
จินาเฟย -  ถนนทางหลวงชนบท 
 
อันดับ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดปากกว้าง   
2  เมตร ท้อง
รางกว้าง 1 
เมตร ลึก  0.60 
เมตร ระยะทาง
ยาว  216 เมตร 

- 196,000 196,000 196,000 - 1  สาย น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

373 ก่อสร้าง/ปรับปรุงฝาย
ชะลอน้ า  หมู่ 7 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าใช้ใน
การเกษตร 
 

จ านวน 5 ลูก คือ  
 1. นา นายประสิทธ์ิ มาเมืองกล 
2. นา นายชื่นบาน  ปัญสุวรรณ 
3. นา นายชมชวน  บุญมา 
4. นา นายเสนาะ  อารินทร ์
5. นา นายแป๋ง  ค าจันตา 
ขนาดกว้าง 7 เมตร  สูง  1 
เมตร  

- 250,000 250,000 250,000 250,000 5  ลูก 
 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

374 ขุดลอกล าเหมืองน้ าจ า  
หมู่  8  เริ่มต้นจาก นา 
นายนรินทร์  ไหวหล้า –  
นา นายสมชาย      
แสนเครือ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและ
ล าเหมืองตื้นเขิน 
 

กว้าง 1 เมตร  ลึก 0.80เมตร 
ระยะทาง  400   เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  โครง 
การ 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

375 ขุดลอกล าเหมืองน้ าจ า  
หมู่  8  เริ่มต้นจาก นา 
นายนรินทร์  ไหวหล้า –  
นา นายจีระศักดิ์      
จันทาพูน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและ
ล าเหมืองตื้นเขิน 
 

กว้าง  1 เมตร  ลึก  0.80  เมตร  
ระยะทาง  620   เมตร 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 1  โครง 
การ 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

376 ขุดลอกล าเหมืองหอเจ้าบา้น หมู่  
8  เริ่มต้นจาก ถนนทางหลวง
ชนบท –  หอเจ้าบ้าน 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

กว้าง  2 เมตร    
ระยะทาง  300   
เมตร 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1  โครง 
การ 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

377 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าท่ามะบวบ    
หมู่ 9 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาอ่าง
เก็บน้ าตื้นเขิน 

เนื้อท่ี 1 ไร่      
2  งาน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครง 
การ 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

378 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าแดง   
หมู่ 9 

เพื่อแก้ไขปัญหาอ่าง
เก็บน้ าตื้นเขิน 

เนื้อท่ี 2 ไร่      
2  งาน 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครง 
การ 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

379 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าพระธาตุจ าม่วง   
หมู่ 9 

เพื่อแก้ไขปัญหาอ่าง
เก็บน้ าตื้นเขิน 

เนื้อท่ี 1 ไร่      
2  งาน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครง 
การ 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

380 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าแดง  
หมู่  9 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

ขนาด  1   ไร่ - 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

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) 

381 ก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ าล าห้วยท่ามะ
บวบ  หมู่  9 ตรง นา นายส ารวย     
โยมา 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาด  สูง  
2.50  เมตร  
กว้าง  10  เมตร 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

382 ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่
การเกษตร  หมู่  11 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

จ านวน   10  
บ่อ 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 10  บ่อ เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

383 ก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ า คสล.  หมู่ 
11  

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

1.ฝายห้วยเกีย๋ง 
2.ฝายห้วยโป่ง 
3.ฝายห้วยหลวง 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 3 โครง 
การ 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

384 วางท่อส่งน้ าพลังงานไฟฟ้า  หมู่ 
11เริ่มต้นจากคลองชลประทาน
สะพานใหม่  -  นา  นายเลื่อน   
เมฆอากาศ 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ยาว  
2,000  
เมตร 

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

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

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) 

385 ขุดลอกบ่อกักเก็บน้ าในพื้นที่  หมู่ 
11 (บริเวณก้อดไม้เนิ้ง) 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาบ่อกัก
เก็บน้ าของหมู่บ้านตื้น
เขิน 

จ านวน  1  บ่อ - 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครง 
การ 
 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

386 ขุดลอกล าห้วยหลวง  หมู่ 11 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาบ่อกัก
เก็บน้ าของหมู่บ้านตื้น
เขิน 

กว้าง  12  เมตร  
ยาว  2,000  
เมตร 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 1  โครง 
การ 
 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

387 ขุดลอกล าเหมืองไส้ไก่   หมู่  11 
เริ่มต้นจาก นา นายเข็ม   ขุ่ยค า  -  
นา นายสุพจน์   ขุนอินตา 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดกว้าง   1   
เมตร  ลึก 1 
เมตร ระยะทาง
ยาว  2,000     
เมตร 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครง 
การ 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

388 ขุดลอกล าเหมืองไส้ไก่   หมู่  11 
เริ่มต้นจาก นา นายเสถียร  
มหาวรรณ  -  นา นายสนิท      
ค าอ้าย 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดกว้าง   
1.20   เมตร  
ลึก 1 เมตร 
ระยะทางยาว  
1,000     เมตร 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครง 
การ 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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) 

389 เทคลองดาดล าเหมืองในหมู่บ้าน     
หมู่ 7  เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านดง
บุญนาค -  บ้านนางศรีพรรณ์   
อินถา  บ้านเลขท่ี  108 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

 
ระยะทางยาว  
800     เมตร 

- 493,000 493,000 493,000 493,000 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

390 เทคลองดาดล าเหมืองไสไ้ก่  /
ปรับปรุงรางระบายน้ า(ราง V) 
สายหลังโรงเรียนเก่าบ้านสัน
ก าแพง   หมู่ 8  เริ่มต้นจาก ถนน
คลองชลประทาน  –  นา นาย
สมนึก  ยาวิชัย 
 
อันดับ  3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและเกษตรกรมี
น้ าใช้ในการเกษตร
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ปากกว้าง 1.50 
เมตร ลึก 0.60 
เมตร 
ระยะทางยาว  
1,480   เมตร 

184,800 - - - - 1 สาย 
 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

391 เท คสล. ป้องกันตลิ่งพังล าเหมือง
สาธารณะ  หมู่ 10  เริ่มต้นจาก 
ศูนย์ประจ าหมู่บ้าน  -  ถนนทาง
หลวงชนบท 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขินป้องกันตลิ่งพัง 
 

ระยะทางยาว  
150     เมตร 

- 225,000 225,000 225,000 225,000 1  สาย น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
ป้องกันตลิ่งพัง 

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) 

392 เท คสล. ป้องกันตลิ่งพังล าเหมือง
สาธารณะ  หมู่ 10  เริ่มต้นจาก 
ศูนย์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 10   -  
ศูนย์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขินป้องกันตลิ่งพัง 
 

ระยะทางยาว  
1,000     เมตร 

- 750,000 750,000 750,000 750,000 1  สาย น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ า 
ท่วมขังและ 
ป้องกันตลิ่งพัง 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

393 ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ด(ท่อลอด
เหลี่ยม) ข้ามห้วยเกี๋ยง   หมู่  11   

บริเวณ นา นายจื่น  อินถา 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไป มา สะดวก
และแก้ไขปญัหาน้ า

ท่วมขัง 

ขนาด กว้าง  6 
ยาว 5 เมตร 
หรือมีขนาด           

(3.30 x 3.30) 

- 893,000 893,000 893,000 893,000 1 จุด ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางไปและ
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

394 ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ด(ท่อลอด
เหลี่ยม)ข้ามห้วยเกีย๋ง   หมู่  11   
บริเวณ นา นายถนอม   ศรีใจ 

 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไป มา สะดวก
และแก้ไขปญัหาน้ า

ท่วมขัง 

ขนาด กว้าง  5 
เมตร ยาว 5 
เมตรหรือมี

ขนาด     (2.10 
x 2.10) 

- 391,000 391,000 391,000 391,000 1 จุด ประชาชนม ี
ความสะดวกใน 
การเดินทางไป 
และแก้ปัญหา 

น้ าท่วมขัง 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

395 ขุดลอกล าเหมืองใสไ้ก่  หมู่ 11  
เริ่มต้นจากอ่างก๊อดไมเ้นิ้ง  -  นา 
นายวิชัย  ศรีสุข 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดกว้าง   2   
เมตร ลึก  1  
เมตร ระยะทาง
ยาว  400     
เมตร 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 1  สาย น้ าไหลไดส้ะดวก
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ า
ใช้ในการเกษตร 
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) 

396 เทดาด คสล. ล าเหมืองใสไ้ก่(ท่อที่ 
8)  หมู่ 11  เริ่มต้นจากนา นาย
อนันต์  นวลวงค์อิน-  นา นายวัน  
ปงเทพ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดกว้าง   0.50   
เมตร ลึก  0.50  
เมตร ระยะทางยาว  
1,000     เมตร 

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

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

397 ขุดลอกล าเหมือง  หมู่  12  
เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี  26  บ้าน 
นายส าเนยีง   ช่างสากล  -  
บ้านเลขท่ี  90  บ้าน นางสาวยุวดี   
มายะเลิศ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดกว้าง   0.60   
เมตร  ลึก 0.60 
เมตร ระยะทางยาว  
300     เมตร 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 1  โครง 
การ 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

398 ขุดลอกล าเหมืองไส้ไก่   หมู่  13 
เริ่มต้นจาก นา นายบุญสอน  
ธรรมใจสุ  -  นา นายบุญจันทร์  
ทนันชัย 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและล าเหมือง
ตื้นเขิน 
 

ขนาดกว้าง   1   
เมตร  ลึก 0.50 
เมตร ระยะทางยาว  
1,500     เมตร 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 1  โครง 
การ 
 
 
 
 

น้ าไหลไดส้ะดวก 
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
และเกษตรกรมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

399 
 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าแม่ปมื เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 
 

ขุดลอกเอาวัชพืช
ออกจากแหล่งน้ า 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 
 
 

1 โครง 
การ 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

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

KPI 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
 
 
400 
 
 
 
 
 
 

โครงการขยายเขต / ติดต้ัง 
/ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
และไฟกิ่ง 
ติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน     
หมู่  1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมี
ความสว่างขึ้น 
และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

 
 
 
1.หน้าบ้านนายสุทัศน์   ค าอ้าย 
2.หน้าบ้านนายอ้วน  หล้าแก้ว 
3.หน้าบ้านนายประสิทธ์ิ   วงค์ใส 
4.หน้าบ้านนายเช่ียวชาญ  วงค์ชมพู 
5.หน้าบ้านนางน้อย   หล้าแก้ว 
6.หน้าบ้านนายแก้ว   ไชยบาล 
7.หน้าบ้านนายสม  เกตุเรือน 
 

 
 
 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 
 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 
 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 
 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 
 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 
 
7  จุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
ถนนใน
หมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

 
 
 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
 

401 ติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน     
หมู่  2 

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมี
ความสว่างขึ้น 
และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1.หน้าบ้านนายจันทร์    ทองหล่อ 
2.หน้าสวนนาย  ไกรฤกษ์   วงค์ติ๊บ 
3.หน้าบ้านนางไหล  สายสืบ 
4.หน้าบ้านนายเหรียญ   สายหม ี
5.หน้าบ้านนายสุข   ทิพย์เมืองพรม 
6.หน้าบ้านนายตาล  ไชยค า 
7.หน้าบ้านนางน้อย   โพธืมา 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

7  จุด 
 
 
 

ถนนใน
หมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
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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) 

402 ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  หมู่ 3 
 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จุดที่ 1 เริ่มจากบ้านนายนงค์  เขื่อนขันธ์  
ถึง  บ้านนายสนอง    ปัญญา  
ระยะทาง  800  เมตร 
 
จุดที่ 2 เริ่มจากบ้านนายถนอม  น้อยตุ่น  
ถึงบ้าน นายผัด  ศรีใจสุ  ระยะทาง  50  
เมตร 
 

- 
 

 
 
- 

150,000 
 

 
 

50,000 

150,000 
 

 
 

50,000 

150,000 
 

 
 

50,000 

150,000 
 

 
 

50,000 

2  จุด 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 

403 ติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน     
หมู่  3 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมีความ
สว่างขึ้น และลด
การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

1.หน้าบ้าน นางพัชรินทร์   ปงเทพ 
2.หน้าบ้าน นายพุทธ     อินต๊ะปัญโญ 
3.หน้าบ้าน นายทอน    ป๊อกบุญเรือง 
4.หน้าบ้าน นางกาบใจ     ใจเย็น 
5.หน้าบ้าน นางวันดี     ป๊อกบุญเรือง 
6. หน้าบ้าน นายสุจรติ   เงินสะพดั 
7. หน้าบ้าน นายนงค์    เขื่อนขันธ ์
8. หน้าบ้าน นางบุญปั๋น   ธนกิตธิติ 
9. หน้าสวน นายสุบิน    ปิกจุมป ู
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 

9  จุด 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/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) 

404 ติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน  
หมู่  4 

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมีความ
สว่างขึ้น และลด
การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

1.หน้าบ้าน นายปัน   เครือมลู 
2.หน้าบ้าน นางบานเดือน   
ทรงวาจา 
3.หน้าบ้าน นางมะลิ   ใจวงค์ 
4.หน้าบ้าน นายครรชิต         
เกตุเรือน 
5.หน้าบ้าน นางบุญมา  ใจเร็ว 
6. หน้าโรงเรียนบ้านเหล่า 
7.หน้าบ้าน นายแก้ว   ปงลังกา 
8.หน้าบ้าน นายณัฐกร  ชัยชนะ 
9.หน้าบ้าน นางเกษร   ใจลังกา 

5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

9  จุด 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 
 

405 ติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน  
หมู่  5 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมีความ
สว่างขึ้น และลด
การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

1.หน้าบ้านเลขท่ี 127 บ้านนาย
ไชยศ    สินเปียง 
 

5,000 
 
 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 1  จุด 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/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) 

406 ขยายไฟก่ิงและสายดับใน
หมู่บ้าน   หมู่  5เริ่มต้นจาก 
บ้านเลขท่ี  133  บ้าน นาย   
อินสอน   ทาฟุ่น  ถึง บ้านเลขท่ี 
247 บ้าน  นายด ารงชัย     
พุทธเมฆ 
 

เพื่อให้ถนนในหมู่บ้าน
มีความสว่างขึ้น และ
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

 ระยะทางยาว  
150  เมตร 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1สาย
ทาง 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 
 

407 ขยายไฟก่ิงและสายดับใน
หมู่บ้าน   หมู่  5  เริ่มต้นจาก 
บ้านเลขท่ี  78  บ้าน นายเกตุ   
ไชยค า  ถึง บ้านเลขท่ี 170 บ้าน 
นายเปลีย่น   สายวงค์ใจ 
 
 

เพื่อให้ถนนในหมู่บ้าน
มีความสว่างขึ้น และ
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

 ระยะทางยาว  
150  เมตร 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000  1 สาย
ทาง 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 
 

408 ขยายไฟก่ิงและสายดับใน
หมู่บ้าน   หมู่  5  เริ่มต้นจาก 
บ้านเลขท่ี  228  บ้าน นายเสาร์   
เมฆอากาศ  ถึง บ้านเลขท่ี 153 
บ้าน  นายสุข   เมฆอากาศ 
 

เพื่อให้ถนนในหมู่บ้าน
มีความสว่างขึ้น และ
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

ระยะทางยาว  
150  เมตร 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1  จุด 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/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) 

409 ขยายไฟก่ิงและสายดับในหมู่บ้าน   
หมู่  5  เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี  26  
บ้าน นายหมู่   ท่อนค า  ถึง 
บ้านเลขท่ี   บ้าน  นายสวิง      
เมฆอากาศ 
 

เพื่อให้ถนนในหมู่บ้าน
มีความสว่างขึ้น และ
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

 ระยะทางยาว  
50  เมตร 
 

- 70,000 70,000 70,000 70,000  1 สาย
ทาง 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 
 

410 ขยายไฟก่ิงและสายดับในหมู่บ้าน   
หมู่  5  เริ่มต้นจาก บ้านเลขท่ี  
111  บ้าน นายธงชัย    สุธรรม 
ถึง บ้านเลขท่ี 160  บ้าน นาย
หวัน      ใจจะนะ 
 

เพื่อให้ถนนในหมู่บ้าน
มีความสว่างขึ้น และ
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

 ระยะทางยาว  
50  เมตร 
 

- 70,000 70,000 70,000 70,000  1 สาย
ทาง 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 
 

411 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและ
ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  หมู่ 5 
เริ่มต้นจากหน้าบ้าน นายหวัน       
จ๊ะธรรม  เรียบคลองชลประทาน  
-  อ่างแม่ปืม 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ยาว  
1,500  เมตร 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 1  จุด 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 

 



177 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

412 ติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน  
หมู่  6 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมีความ
สว่างขึ้น และลด
การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

1.หน้าบ้าน นายทรงชัย   คุ่ยค า 
2.หน้าบ้าน นายเดช   ปินใจ 
3.หน้าบ้าน นางจันทร์ฟอง  อุตตะมะ 
4.หน้าบ้าน นายบุญมา  สารอินจกัร์ 
5.หน้าบ้าน นายกมล    ปิงวงค์ 
6.หน้าบ้าน นายลพ    ปิกจุมป ู
7.หน้าบ้าน นายสุพรรณ  อุตมะ 
8.หน้าบ้าน นายมานพ  ปิกจุมป ู
9.หน้าบ้าน นายบุญช่วย  ถาฝัน 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

9  จุด 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
 

413 ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  หมู่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน 2 จุด คือ 
จุดที่ 1 เริ่มต้นจากบ้าน นายจรสั  
ทองอาสา ถึง คลองชลประทาน 
จุดที่ 2 เริ่มต้นจากบ้าน นายวรรณ์  
บุญเรือง ถึง ฌาปณสถาน หมู่ 7 

 
- 

 
112,000 

 
112,000 

 
112,000 

 
112,000 

 
2 จุด 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
ด้านอื่นๆ 
 

ทต.บ้าน
เหล่า/ 
กองช่าง 

 
 



178 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

414 ติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน  
หมู่  7 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมีความ
สว่างขึ้น และลด
การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

1.หน้าโรงเรยีนบ้านดงบุญนาค
ทิศตะวันออก 
2.หน้าวัดดงบุญนาคทางทิศใต ้
3.หน้าโรงเหล้า 
4.บ้าน นางเตียว   พุทธเมฆ 
5.บ้าน นายแป๋ง  ค าจันตา 
6.บ้าน นายลัย  บุญเรือง 
7.บ้าน นางจันทร์ดี   เครือค า 

5,000 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

7  จุด 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 
 

415 ติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน  
หมู่  8 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมีความ
สว่างขึ้น และลด
การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

1. สวนนางใบ   ใจเย็น 
2.หน้าบ้านนางแก้ว จันนา 
3.หน้าบ้านนายสมนึก    จี้โปทา 
4.หน้าบ้านนายวิชัย    เรือนเฟย 
5. หลังบ้านนายต๋าค า         
ใหม่จันทร์ตา ตรงหอเจ้าบ้าน 
6. หน้าบ้านนายชาตรี  วาดวงค์
ยศ 
7. หน้าบ้านนายยืน  ปัญญาอ้าย 
8. หน้าบ้านนายตัน    ก้อนแปง 
9. หน้าบ้านนายลพ  บุญมา
เครือ 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 
5,000 
5,000 

9 จุด 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

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

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

416 ติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน  
หมู่  9 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมี
ความสว่างขึ้น 
และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1.หน้าบ้าน นายทิพย์       ปิงดอย 
2.หน้าบ้าน นางเป็ง        วันเที่ยง 
3.หน้าบ้าน นายอินจันทร์   ศรีใจ 
4.หน้าบ้าน นายอ้าย        สุตาขัน 
5. หน้าบ้าน นายตา        พรมจัน 
6. หน้าบ้าน นางพลอย    ศรีทน 
7. หน้าบ้าน นายบุญศรี   ขันแก้ว 
8.หน้าบ้าน นายฟอง        สุรินพุง 
9.หน้าบ้าน นายส ารวย   ภูมิสังข ์
10.หน้าบ้าน นางสอน    อิ่นเรือน 
11.หน้าบ้าน นายปัน     ก้อนค า 
12.หน้าบ้าน นายพุทธ    จ ามะเทว ี
13.หน้าบ้าน นายนิเวศน์   มุมวงค์ 
14.หน้าบ้าน นายจ าปี    ปิกจุมปู  
15.หน้าบ้าน นางจีณวรา   เผากา 
16.หน้าบ้าน นายปัน       สมวงค์  
17.หน้าบ้าน นายจันทร์   เกตุเรือน 
18.หน้าบ้าน น.ส.อรวรรณ  วันเท่ียง 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

18 จุด 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

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

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

417 ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  หมู่ 9 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน 4 จุด คือ 
จุดที่ 1 เริ่มต้นจากบ้าน นายฟอง       
สุรินพุง  ถึง บ้าน นายเหาะ   ปิกจุมป ู
จุดที่ 2 เริ่มต้นจากบ้าน นายฉัตรชัย   
ใจเย็น  ถึง บ้าน นายปัณเจตน์  
ณัตพัฒนวัฒน ์
จุดที่ 3 เริ่มต้นจากบ้าน นายศรี         
ปิงดอย  ถึง บ้าน นายฟอง  สุรินพุง 
จุดที่ 4 เริ่มต้นจากบ้าน นายอินจนัทร์  
ทาฟุ่น  ถึง บ้าน นายวิชัย  อุตตะมะ 
 

- 224,000 224,000 224,000 224,000 4 จุด ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
และได้รับความ
สะดวกสบายในด้าน
อื่นๆ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

418 ติดตั้งไฟกิ่งใน
หมู่บ้าน  หมู่  10 

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมีความ
สว่างขึ้น และลด
การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 
 

1.หน้าบ้านนางต่อน   ช่วยไว้ 
2.หน้าบ้านนายสุบิน  วงค์ใส 
3.หน้าบ้านนายเย็น   นามหาญ 
4.หน้าบ้านนาย  บุญช่วย  ใจประการ 
 

5,000  
5,000 
5,000 
5,000 
 

5,000  
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000  
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000  
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000  
5,000 
5,000 
5,000 

 

4 จุด 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 

 
 



181 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

419 ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งเสาไฟฟ้า      
หมู่ 10 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มจากบา้นนายชุมพล จันต๊ะนาง  
บ้านเลขท่ี  191  ถึง บ้านนายก้ า   
ทาฟุ่น  บ้านเลขท่ี   35 จ านวน  3  
ต้น 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1  จุด 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 

420 ติดตั้งไฟกิ่งใน
หมู่บ้าน  หมู่  11 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมีความสว่าง
ขึ้น และลดการเกดิ
อุบัติเหตุทางถนน 
 

1.หน้าบ้านนายสมศักดิ์ อินต๊ะจักร ์
2.หน้าบ้านนายสมพร    ค าอินทร์ 
3.หน้าบ้านนางสาวไข่    ค าอ้าย 
4.หน้าบ้านนายสุพล      ปินใจ 
5.หน้าบ้านนายทุน   ใหม่จันทร์ตา 
6.หน้าบ้านนางอรุณศรี  สุรินวงค ์
7.หน้าบ้านนายปุ๊ด       ใจสูง 
8.หน้าบ้านนายเขียน    ลังกาแก้ว 
9.หน้าบ้านนายมา       ลือชัย 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 

9 จุด 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 

421 ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค   หมู่ 11 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

เริ่มต้นจากบ้านนายปรีชา   ใหม่
จันทร์ตา  ถึง  สวน นายศรีรตุน์    
ก๋ามะสว่าง  ระยะทาง  1,000  
เมตร 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 1  จุด 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 



182 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

422 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
เสาไฟฟ้าส่วนภมูิภาค   
หมู่  11 
 

เพื่อให้ประชาชน มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 
 

เริ่มต้นจากถนน  คสล. เดิม  
ถึง บ้าน นายเขียน   ลังกา
แก้ว   ระยะทางยาว 100  
เมตร 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1 จุด 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 

423 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
เสาไฟฟ้าส่วนภมูิภาค   
หมู่  11 
 

เพื่อให้ประชาชน มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 
 

เริ่มต้นจาก  ถนน  คสล. 
เดิม  ถึง บ้าน นายอ้าย   
ไชยบาล   ระยะทางยาว 
100  เมตร 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1 จุด 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 

424 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
เสาไฟฟ้าส่วนภมูิภาค   
หมู่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 จุด คือ 
จุดที่ 1 เริ่มต้นจากบ้าน 
นายวงค์  ปิกจุมปู  -  สวน 
นายนุกูล  ปิงวงค์ 
 

- 56,000 56,000 56,000 56,000 1 จุด ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
และได้รับความ
สะดวกสบายในด้าน
อื่นๆ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

425 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
เสาไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  หมู่ 
12 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

   เริ่มต้นจากบ้านเลขท่ี  
140บ้านนายสุนทร   ใจ
อักษร  ถึง  บ้านเลขท่ี  54 
บ้าน นางค าปัน   เทพอินทร์  
ระยะทาง  150  เมตร 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1  จุด 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 

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

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

426 ติดตั้งไฟกิ่งใน
หมู่บ้าน  หมู่  12 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนนใน
หมู่บ้านมีความ
สว่างขึ้น และลด
การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 
 

1.หน้าบ้านนายเสริฐ     อินถา 
2.หน้าบ้านนายศรี       น้อยตุ่น 
3.หน้าบ้านนายอุตส่าห์   ละค ามา 
4.หน้าบ้านนางจันทร์แก้ว   วงค์ใจ 
5.หน้าบ้านนางลภิศรา     คนซื่อ 
6.หน้าบ้านนายหลวย     มาเมืองกล 
7.หน้าบ้านนายอินจันทร์  ฝายจันทร์ตา 
8.หน้าบ้านนางยี่สุ่น        ปงลังกา 
9.หน้าบ้านนายสุทธ์ินนท์  บุญอภยั 
10.หน้าบ้านนายประดิษฐ์  สายอนิถา 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

10 จุด 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
สว่างขึ้นลด 
อุบัติเหตุทาง 
ถนน 

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

427 ติดตั้งไฟกิ่งใน
หมู่บ้าน   หมู่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จ านวน 14 จุด คือ 
1. หน้าศูนย์ประจ าหมู่บ้าน 
2. หน้าบ้าน นางมาลี  ศรีจันทร์วงค์ 
3. หน้าบ้าน นายชุม  ปงเทพ 
4. หน้าบ้าน นางตุ่นแก้ว  ไชยสาร 
5. หน้าบ้าน นางดวงตา  สินเปียง 
6. หน้าบ้าน ร.ต.ท.สจุิตร  ปญัสุวรรณ ์
7. หน้าบ้าน นางแจ่มจันทร์  อินถา 
8. หน้าบ้าน นายอภิชัย  สังฆวด ี
9.หน้าบ้าน นางแก้ว  สินเปียง 
10. หน้าบ้าน นายวัลลพ  ตาค า 
11. หน้าบ้าน นายบุญสม  สินเปียง 
12. หน้าบ้าน นางนลิณี  ไชยป๋าน 
13. หน้าบ้าน นายอ้วน  วงค์แพทย์ 
14. หน้าบ้าน นายป้อ  สายเครือธ ิ
 

- 97,500 97,500 97,500 97,500 14 จุด ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึง
และได้รับความ
สะดวกสบายในด้าน
อื่นๆ 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

428 ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งเสาไฟฟ้า        
หมู่  13 
 

เพื่อให้ประชาชน มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 
 

จากหน้าบ้าน นายหวั่น   แสนสอง
เมือง ถึง บ้าน นายเมธา   ใจป้อ   
ระยะทางยาว 250  เมตร 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1 จุด 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 

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

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

429 ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งเสาไฟฟ้า        
หมู่  13 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
 
 

จากหน้าบ้าน นางจันทร์ฟอง  
สุภารัตน์ ถึง บ้าน นายเชิดชู
เกียรติ  จันทร์วงค์   ระยะทางยาว 
40  เมตร 
 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 1 สาย 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ทต.บ้านเหล่า/
กองช่าง 

430 ขยายก าลังไฟฟ้า  หมู่ 
13  จาก 2 เฟรส เป็น 
3 เฟรส 

เพื่อเพ่ิมขนาด
ก าลังไฟฟ้าให้
เพียงพอ 

เริ่มจากบา้นนายประมลู  สุทธ์ิ
พัฒน์แก้ว  สิ้นสุด  บ้าน นาย
ทรัพย์  สินเปียง  ระยะทาง  120  
เมตร 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สาย ไฟฟ้าไมด่ับปล่อย ทต.บ้านเหล่า/
กองช่าง 

431 ติดตั้งไฟกิ่งในหมู่บ้าน     
หมู่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน 12 จุด คือ 
1. หน้าศาลเจ้าบา้น 2 จุด 
2. หน้าบ้าน นางใบ  ค ามี 
3. หน้าบ้าน นางสุข  สิริวรรณ ์
4. คลองชลประทาน 3 จุด 
5. หน้าบ้าน นายสุข    อินจุมปู 
6. หน้าบ้าน นายเสาร์  หล้าแก้ว 
7. หน้าบ้าน นายทรัพย์  สินเปียง 
8. หน้าบ้าน นายค า     จ าปาล ี
9.หน้าบ้าน นายจี้  แสนโข 

- 
 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 12 จุด ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
และได้รับความ
สะดวกสบายในด้าน
อื่นๆ 

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) 

432 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดพะเยา (ค่าขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบลบ้านเหล่า) 

เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านมี
ความสว่างขึ้นและลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนและ
ประชาชนในต าบลบ้าน
เหล่ามีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

หมู่บ้านในต าบลบ้าน
เหล่าทั้ง 14 หมู่บ้าน 

400,000 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 
 

ประชาช
น ร้อย
ละ 80 
มีไฟฟ้า
ใช้ 
 

ถนนในต าบลบ้าน
เหล่ามีความสว่าง 
ช่วยลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง/

ส านักงานการ

ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัด

พะเยา 

433 ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
ผู้สูงอายุ  หมู่ 1 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมสีถานท่ี
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว  12 เมตร สูง    

2.80 เมตร 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 1 หลัง ผู้สูงอายุมสีถานท่ี
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

434 ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ 
2 ,7, 8 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว 

ติดตั้งเสียงตามสายทั่ว
หมู่บ้าน 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 3 
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว 

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) 

435 โครงการติดตั้ง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
หอกระจายข่าว/เสียง
ตามสายประจ าหมูบ่้าน 
และเสียงตามสายของ
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลบ้านเหล่า
ได้รับข่าวสารต่าง ๆ 
และการ
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ทั่วถึง 

ต าบลบ้านเหล่าม.1– ม.14  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โครง 
การ 
 
 
 

ประชาชนในต าบล
บ้านเหล่าไดร้ับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 

ทต. บ้าน
เหล่า/กองช่าง 

 

436 โครงการติดตั้งและ
ซ่อมแซมกระจกหลังเต่า
ตามทางโค้งทางแยก 
 
 

เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้ถนน 

ต าบลบ้านเหล่า ม.1 – ม. 14 
100,000 

 

 
 
100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1  โครง 
การ 
 
 

ราษฎรในต าบล 
ได้รับความ 
ปลอดภัยในการ 
คมนาคม 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

437 ติดตั้งกระจกโค้งตาม
ทางแยก หมู่ 2 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน 

จ านวน 6 จุด 
-หน้าโรงเรยีนบ้านหนองบัว 
-หน้าบ้าน นายขาน  ค าส ี
-หน้าบ้าน นางสวย  ใจยะสุข 
-หน้าบ้าน นายค า  สายสืบ 
-หน้าบ้าน นาย  สุพจน์  แสนโข 
-หน้าบ้าน นายชุม  ถาริน 
 

- 25,800 25,800 25,800 25,800 6 จุด ลดอุบัตเิหตุทางถนน 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) 

438 ติดตั้งกระจกโค้ง
ตามทางแยก หมู่ 9 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จ านวน 5 จุด 
 -หน้าบ้าน นางใบ  ใจเย็น 
-หน้าบ้าน นายค า  บุญมาเครือ 
 -หน้าบ้าน นางสอน  อินเรียน 
-หน้าบ้าน นางบุตร  ทาจีน 
-หน้าบ้าน นางป้อ  วงค์ติ๊บ 
 

- 21,500 21,500 21,500 21,500 5 จุด ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

439 ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจรสี่แยกคลอง
ชลประทาน หมู่ 13 
 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จ านวน 1 จุด 
 - สี่แยกคลองชลประทาน 
 

- 7,000 7,000 7,000 7,000 1 จุด ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

440 โครงการติดตั้งป้าย 
พรบ.ควบคุมอาคาร 
 
 

-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในต าบลทราบ
เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุม
อาคาร 
 

 
ต าบลบ้านเหล่า             ม.1 – 

ม.14 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
 
 
 

1 โครง 
การ 
 
 

ประชาชนใน 
ต าบลทราบถึง  
พรบ.ควบคุม  
อาคาร 

ทต. บ้าน
เหล่า/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) 

441 โครงการก่อสร้าง/ 
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ
 
 
 

-เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การศึกษาและการ
เรียนรู้ กิจกรรมด้าน
อาชีพ การถ่ายทอด
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ส าหรับผู้สูงอายุ  

อาคาร 1 หลัง 
ขนาดกว้าง  8  เมตร  
ยาว  17.50  เมตร  
สูง 3 เมตร พร้อม
ห้องน้ า จ านวน 2 
ห้อง 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 หลัง 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุใน 
ต าบลบ้านเหล่า 
มีสถานท่ีในการ 
ประกอบ 
กิจกรรม 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัด /กอง
ช่าง/งาน
พัฒนาชุมชน/
กรมผูสู้งอาย ุ

442 โครงการสร้างอาคารแสดง
สินค้า OTOP ประจ า
ต าบล 
 
 

-เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
แสดงสินค้าหรือ
จ าหน่ายสินค้า 
OTOP ในต าบลบ้าน
เหล่า 

 
              1 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 หลัง 
 
 
 

มีสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้า OTOP 
ประจ าต าบล 
 

ทต.บ้านเหล่า/

กองช่าง 

443 ปรับปรุง / ซ่อมแซม ต่อ
เติมศูนยเ์รียนรู้และ
ส่งเสริมการเกษตรประจ า
ต าบล 
 
 

-เพื่อเป็นการเรยีนรู้
และถ่ายทอดความรู้
ด้านการเกษตร
ประจ าต าบล 

อาคาร  1  หลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 หลัง 
 
 

ท าให้ประชาชนใน
ต าบลบ้านเหล่าได้
ยกระดับความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง /
ส านักปลดั/
งานส่งเสรมิ
การเกษตร/
องค์กรภาค ี
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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) 

444 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการ ผู้สูงอายุ 
พร้อมขุดลอกสระเก็บน้ า
ของเทศบาล 
 
 

-เพื่อให้ ผู้สูงอายุ 
ได้รับการดูแล ส่งเสรมิ
สุขภาพและได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

อาคาร  จ านวน 
 1 หลัง ขนาดกว้าง 
12 เมตร ยาว 28 
เมตร สูง 5 เมตร และ
ขุดลอกสระกว้าง 30 
เมตร ยาว 55 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร 

3,450,000 - - - - 1 หลัง 
 
 
 

ผู้สูงอายุ  
ได้รับการดูแลส่งเสรมิ
สุขภาพ ได้ร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่ง
กันและกัน และไดร้ับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง 

445 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์บริการ ผู้สูงอายุ  
 

-เพื่อให้ ผู้สูงอายุ 
ได้รับการดูแล ส่งเสรมิ
สุขภาพและได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 

โดยการต่อเตมิผนัง 
เพดาน ระบบเครื่อง
เสียง
เครื่องปรับอากาศ สื่อ 
ระบบไฟฟ้า ห้องน้ า 
ฯลฯ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 หลัง 
 
 
 

ผู้สูงอายุ ได้รับการ
ดูแลส่งเสรมิสุขภาพ 
ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ้ึ่งกันและกัน 
และได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง 

446 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าฌาปนสถาน
บ้านดงบุญนาค 
 

-เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การประกอบฌาปนกิจ
ในหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐาน 

 ขนาด  30  X 30  
หนา  0.10  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง 
 
 
 

ประชาชนม ี
สถานท่ีประกอบ 
ฌาปนกิจที ่
สะดวกสบาย 

ทต. บ้าน
เหล่า/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) 

447 โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม ศาลาที่พักฌาปนสถาน
สันคอกม้า 
 

-เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีที่
พักสะดวกสบาย 

ศาลาที่พัก 
จ านวน 1 หลัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนม ี
สถานท่ีประกอบ 
ฌาปนกิจที ่
สะดวกสบาย 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 

448 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ 12 
 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
อาคารสถานท่ีใช้งาน
มากขึ้น 

อาคาร  กว้าง  
9  เมตร  สูง  3  
เมตร  ยาว  10  
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 หลัง 
 
 

มีสถานท่ีจัด 
กิจกรรมและใช้เก็บ
สิ่งของประจ า 
หมู่บ้าน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 

449 โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุงท่ี
จอดรถเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 
 
 
 
 

เพื่อให้มีที่จอดรถ
ส าหรับบคุลากรของ
เทศบาลและ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

ทต.บ้านเหล่า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  หลัง 
 
 
 
 

เทศบาลมีที ่
จอดรถส าหรับ 
บุคลากรและผู ้
ที่มาติดต่อ 
ราชการ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
 
 

450 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 
 
 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 

ทต.บ้านเหล่า 700,000 

 
 
 

700,000 
700,000 700,000 

 
 
 
700,000 

1  โครง 
การ 
 
 
 

อาคารส านักงาน 
ต าบลบ้านเหล่า 
สามารถรองรับ 
การปฏิบัติงาน 
ในด้านต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
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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) 

451 โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซม/ต่อ
เติมห้องน้ าส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 
 

เพื่อให้มีคุณภาพการ
ใช้งานท่ีดีขึ้น 

ทต.บ้านเหล่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครง 
การ 

ห้องน้ ามีความ
ปลอดภัยและสะอาด
น่าใช้งานมากขึ้น 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
 

452 โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซม /ต่อ
เติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน อาคาร จ านวน 

2 หลัง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครง 
การ 

มีห้องเรียนเป็นสัดส่วน 
มีความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย สะอาด น่า
อยู ่

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
 

453 โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง /
ซ่อมแซม/ต่อเตมิอาคารศูนย์ อป

พร.และโรงจอดรถ อปพร. 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงานและจอดรถ

ของ อปพร. 

อาคาร จ านวน 
1 หลังและโรง
จอดรถ จ านวน 

1 หลัง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 2 หลัง มีห้องเก็บของที่เป็น
ระเบียบและมีอาคารที่
สะอาดและสะดวกใน
การใช้พื้นที่และมีที่
จอดรถเป็นระเบยีบ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
 

454 โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง
และชุดอุปกรณ์สนามเครื่องเล่น
ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านเหล่า 
 
 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเวทีกลางแจ้ง
และชุดอุปกรณ์สนาม
เครื่องเล่นส าหรับเด็ก
เล็กได้เล่นและจัด
กิจกรรมของเด็กๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้าน

เหล่า 
100,000 

 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 

1  โครง 
การ 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กมีอาคารที่ได ้
มาตรฐาน 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
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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) 

455 โครงการก่อสร้าง / 
ซ่อมแซมปรับปรุงสวน
สุขภาพต าบลบ้านเหล่า 
/ สนามกีฬา / ลานกีฬา 
 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายของ
ประชาชนและเป็น
สถานท่ีผักผ่อน
หย่อนใจ 

ประชาชนต าบลบา้น
เหล่า 14 หมู่บ้าน 

1,000,000 

 
 

 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

1  โครง 
การ 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีสวน
สุขภาพ / ลานกีฬา 
/เครื่องออกก าลัง
กายและได้มีที่ออก
ก าลังกาย,เล่น 
กีฬาและผักผ่อน 
หย่อนใจ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
 

456 โครงการก่อสร้างรั้ว
สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 
 
 

เพื่อให้สนามกีฬา
เทศบาลมสีถานท่ี
เป็นระเบียบและ
ป้องกันบุคล
ภายนอกเข้าออก 

สนามกีฬา  ทต.บ้าน
เหล่า 

 
500,000 

 
 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

1  โครง 
การ 
 
 
 

สนามกีฬา 
เทศบาลมสีถานท่ี
เป็นระเบียบและ
ป้องกันบุคล
ภายนอกเข้าออก 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
 

457 โครงการก่อสร้างโรงอัด
ขยะและก่อสร้างโรงจอด
รถพร้อมปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีโดยรอบโรงเรือน  
 

-เพื่อติดตั้งเครื่องอัด
ขยะทั่วไป และเป็น
สถานท่ีคัดแยกขยะ 
 

โรงอัดขยะกว้าง 6 เมตร  
ยาว 9 เมตร สูง  3.50   
เมตรและโรงจอดรถ
กว้าง 6 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 3.50 เมตร 
และเทลานคอนกรตี 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 14 เมตร 

- 513,000 513,000 - - 

1  โครง 
การ 
 

-มีสถานท่ีในการ
ติดตั้งเครื่องอัดขยะ
ที่กว้างและสะดวก
ในการท างาน 

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง/กอง
สาธารณสุข
ฯ 
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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) 

458 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมโรงอัด
ขยะพร้อม
ปรับปรุงสถานท่ี
โดยรอบโรงอัด
ขยะ  
 

-เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
เครื่องอัดขยะทั่วไป และ
ปรับปรุงสถานท่ีคดัแยก
ขยะ 
 

 โรงอัดขยะของเทศบาลต าบล
บ้านเหล่า  

- - 100,000 100,000 100,000 

1  โครง 
การ 
 

-มีเครื่องอัดขยะทีไ่ด้
มาตราฐาน มี
ประสิทธิภาพและ
สะดวกในการท างาน 

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง/กอง
สาธารณสุข
ฯ 

459 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง/ขยาย
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
เทศบาลต าบล
บ้านเหล่า 

เพื่อขยายถนนให้มีความ
กว้างมากขึ้น สามารถ
สัญจรไป – มา ไดส้ะดวก 

ก่อสร้างขยายถนน คสล.เดิม
ออกด้านข้าง กว้าง 1 เมตร ยาว 
247 เมตร 

- 139,100 139,100 - 

- 

1 สาย
ทาง 

ถนนในเทศบาลมี
ขนาดกว้างขึ้น 
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวกมากขึ้น 

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 

460 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
เทศบาลต าบล
บ้านเหล่า 

เพื่อให้การสัญจรมคีวาม
สะดวก มีทางเข้า – 
ทางออก ที่เป็นระเบียบ 

ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน 
คสล. เดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 
67 เมตร 

- 183,900 183,900 - 

- 

1 สาย
ทาง 

การสญัจรไป – มา ได้
สะดวกมากข้ึนมี
ทางเข้า – ออก ที่
ชัดเจน มีความเป็น
ระเบียบในการสญัจร 

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 
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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) 

461 ก่อสร้างลานจอด
รถส าหรับสูบน้ า
ดับเพลิงภายใน
ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 

เพื่อให้มีจุดจอดรถส าหรับ
สูบน้ าดับเพลิงใช้งานได้
อย่างสะดวก มั่นคงและ
ปลอดภัย เป็นระเบียบ 
เป็นสัดส่วน 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

- 13,000 - - - 1 แห่ง มีจุดจอดรถส าหรับสูบ
น้ าดับเพลิงใช้งานได้
อย่างสะดวก รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ มั่นคงและ
ปลอดภัย เป็นระเบียบ  

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 

462 ก่อสร้างเสาธง
ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบล
บ้านเหล่า 

เพื่อเป็นการเทิดทูน
สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย ์
 
 
 

จ านวน 1 ต้น  สูง 12  เมตร  - 76,100 - - 

- 

1 แห่ง พนักงาน , ลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่
และประชาชนในต าบล
บ้านเหล่า มคีวาม
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย ์

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 

463 โครงการจดัท า
สวนสาธารณะ
ภายในเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 

เพื่อให้เทศบาลต าบลบ้าน
เหล่ามีความสวยงาม มี
บรรยากาศที่น่าอยู ่

เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ - 200,000 200,000 200,000 

- 

1 โครง 
การ 

ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการเกิดความ
ประทับใจ เทศบาลมี
ความสะอาด สวยงาม มี
บรรยากาศที่น่าอยู ่

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 
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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) 

464 โครงการปรับภูมิทัศน์
ภายในเทศบาลต าบล
บ้านเหล่า 

เพื่อให้เทศบาลต าบลบ้าน
เหล่ามีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด 
สวยงาม มีบรรยากาศที่น่า
อยู ่

เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ - 300,000 300,000 300,000 - 1 โครง 
การ 

ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการเกิดความ
ประทับใจ เทศบาลมี
ความสะอาด สวยงาม 
มีบรรยากาศที่น่าอยู ่

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 

465 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์ของ
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 
 

เพื่อให้เทศบาลต าบลบ้าน
เหล่ามีป้ายประชาสัมพันธ์
ที่สะอาด สวยงาม เป็น
ระเบียบ 
 

เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 
ป้ายมีขนาด 
สูง 5 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 

- 200,000 200,000 200,000 

- 

1 โครง 
การ 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารไดส้ะดวก 
รวดเร็วและทั่วถึง 

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 

466 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ของ
เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 

เพื่อให้เทศบาลต าบลบ้าน
เหล่ามีบอร์ด
ประชาสมัพันธ์  ที่สะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบ 
 

เทศบาลต าบลบ้านเหลา่ 
บอร์ดมีขนาด 
สูง 2.40 เมตร 
กว้าง 4.80 เมตร 

- 85,000 85,000 85,000 

- 

1 โครง 
การ 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารไดส้ะดวก 
รวดเร็วและทั่วถึง 

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 

467 โครงการจดัท าป้ายบอก
ทาง ป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและ
สถานท่ีส าคญัของต าบล
บ้านเหล่า 

เพื่อให้ประชาชนและผู้มา
เยือนในต าบลบ้านเหล่าได้
ทราบที่ตั้งของสถานท่ีต่าง 
ๆ ที่ส าคัญในต าบลบ้าน
เหล่า 

ต าบลบ้านเหล่า 
 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 1 โครง 
การ 

ประชาชนท่ีมาเยือน
ต าบลบ้านเหล่า
สามารถไปยังจดุหมาย
ได้โดยปลอดภัยไม่หลง
ทาง 

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

468 โครงการขยาย
ก าลังไฟฟ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
บ้านเหล่า จาก 1 
เฟรส เป็น 3 เฟรส 

เพื่อเพ่ิมขนาดก าลังไฟฟ้า
ให้เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 

- - 400,000 - 

- 

1 โครง 
การ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่ามีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
เหล่า/กอง
ช่าง 

469 โครงการก่อสร้าง
รั้ว/ ป้าย /ประตู
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลบ้านเหล่า 
 
 

เพื่อความเป็นระเบียบของ
ส านักงาน 

รั้วสูง 2.80 เมตร ยาว 208 
เมตร ป้ายขนาดกว้าง 2.50 

เมตร สูง 2 เมตร ประตู
ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 1.49 

เมตร 

760,000 
 

760,000 
 

760,000 
 

760,000 
 

760,000 
 

1  โครง 
การ 
 
 
 

ส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านเหล่ามีรั้ว 
รอบมิดชิด มีความเป็น
ระเบียบ สวยงาม มีประตู
เข้า – ออก เป็นระเบียบ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
 

470 โครงการวางและ
จัดท าผังเมืองรวม
ชุมชนต าบลบ้าน
เหล่า 
 

เพื่อให้เทศบาลต าบลบ้าน
เหล่าสามารถใช้ผังเมือง
รวมชุมชนเป็นกรอบใน
การบริหารจัดการชุมชน
และงบประมาณในการ
พัฒนาชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ต าบลบ้านเหล่า 

 
 
342,000 

 

 
 
342,000 

 

 
 
342,000 

 

 
 

342,000 
 

 
 

342,000 
 

1  โครง 
การ 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
บ้านเหล่าสามารถใช้ผัง
เมืองรวมชุมชนเป็นกรอบ
ในการบริหารจัดการ
ชุมชนและงบประมาณใน 
การพัฒนาชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

ช่าง 
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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) 

471 โครงการป รับ ภู มิ ทั ศน์ 
สวนสุขภาพต าบล /สนาม
กีฬา / ลานกีฬา / ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด  
สวยงาม มีบรรยากาศที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
/สนามกีฬา /ลาน
กีฬา/สวนสุขภาพ
ต าบล/
สวนสาธารณะใน
พื้นที่  หมู่ 3 , 8, 10 

150,000 
 

 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

1  โครง 
การ 
 
 
 

มีภูมิทัศน์ท่ี 
สะอาด   
สวยงาม ม ี
บรรยากาศที่ด ี

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง 

472 โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

เพื่อให้ถนนในหมู่บ้านและ
ถนนในเขตต าบลบา้นเหล่ามี
ภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม  
มีบรรยากาศที่น่าอยู ่

ต าบลบ้านเหล่า     
หมู่ 1 – หมู่ 14  

 
50,000 

 
 
50,000 

50,000 50,000 

 
 

50,000 

1  โครง 
การ 
 
 

ถนนในหมู่บ้านมี
ความสะอาด 
สวยงาม มี
บรรยากาศที่ด ี

ทต.บ้านเหล่า/ 
ส านักปลดั 

473 โครงการก่อสร้างลานออก
ก าลังกายพร้อมเครื่องออก
ก าลังกายในหมู่บ้าน  หมู่ 
9 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
มีสถานท่ีออกก าลังกาย หน้าอาคารส่งเสริม

อาชีพ   หมู่ 9 
 

- 

 
 

- 
50,000 50,000 

 
 

50,000 

1  โครง 
การ 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีสุขภาพท่ีด ี

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง/กอง
สาธารณสุขฯ 

474 โครงการก่อสร้างลานออก
ก าลังกายพร้อมเครื่องออก
ก าลังกายภายในต าบล
บ้านเหล่า 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล
บ้านเหล่ามีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

ต าบลบ้านเหล่า     
หมู่ 1 – หมู่ 14  

 
 

- 

 
 

- 
 

100,000 100,000 

 
 

100,000 

1  โครง 
การ 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีสุขภาพท่ีด ี

ทต.บ้านเหล่า/ 
กองช่าง/กอง
สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประชาสมัพันธ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์  
แหล่งท่องเที่ยวและ
งานประเพณตี่าง ๆ 
ของเทศบาล 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น 
งานกตัญญูผูสู้งอายุ  งาน
สืบชะตาล าน้ าปืม  งานวัน
สงกรานต์และกิจกรรม
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
อื่น ๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านเหล่า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  โครง 
การ 
 
 
 

มีนักท่องเที่ยว 
เข้ามาเที่ยวใน 
พื้นที่เพ่ิมมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
ส านักปลดั 

2 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
สถานท่ีท่องเที่ยวทุก
หมู่บ้านในเขตต าบลบ้าน
เหล่า 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 

ต าบลบ้านเหล่า              
หมู่ 1  –  หมู่14 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครง 
การ 
 

มีสถานท่ีให้
นักท่องเที่ยว 
เข้ามาเที่ยวใน 
พื้นที่เพ่ิมมากข้ึน 

ทต.บ้านเหล่า/ 
ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม / ส่งเสริมอาชีพ / 
ฝึกอบรมทักษะ ฝึกอาชีพและจัดตัง้
กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้กลุม่องค์กรต่างๆ
ในต าบลบ้านเหล่าและสนับสนุน
กิจกรรมด้านอาชีพแก่ครัวเรือน 

เพื่อสร้างอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชน/กลุม่
องค์กร/เยาวชน /กลุ่ม
พัฒนาสตรี /กลุ่ม
แม่บ้าน/ผู้สูงอาย/ุ 
ผู้ป่วยเอดส์ / คน
พิการ/ผูด้้อยโอกาส /
และกลุม่อื่นๆ ฯลฯ 
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ต าบลบ้านเหล่า
ม.1 – ม.14 

 
150,000 

 

 
 
 
 
 
150,000 
 

 
150,000 

 

 
150,000 

 

 
 
 
 
 

150,000 
 

3  โครง 
การ 
 
 
 
 
 
 

สร้างอาชีพเพิ่ม 
รายได้ให้แก ่
ประชาชน/กลุม่ 
องค์กร/เยาวชน 
ฯลฯ ลด 
ค่าใช้จ่ายใน 
ครัวเรือน 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/
ส านักงาน
พัฒนาชุมชน/
ศูนย์เรียนรู้
การพัฒนา
สตรีและ
ครอบครัว
จังหวัด
เชียงราย 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและป้องกันก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช 
 
 
 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคและแมลง
ศัตรูพืชชนิด ต่าง  ๆ  
-เพื่อลดปัญหาสารเคมี
ตกค้างในผลผลติ
การเกษตร 

เกษตรกรใน
พื้นที่ ต าบลบ้าน
เหล่า  ม.1 – ม.

14 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 
 

300,000 
 

1  โครง 
การ 
 
 
 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคและแมลง
ศัตรูพืชชนิด ต่าง  ๆ  
และลดปัญหา
สารเคมีตกคา้งใน
ผลผลติการเกษตร 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/ 
เกษตร อ.แม่ใจ/
หน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ข้าวคุณภาพครบวงจร 
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสรมิการผลติ
เมลด็พันธ์ุคุณภาพ
กระจายในพ้ืนท่ี 
-เพื่อส่งเสรมิการผลติ
ข้าวคุณภาพ 
-เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลติข้าว 

เกษตรกรใน
พื้นที่  ต าบล
บ้านเหล่า       

ม.1 – ม.14 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

1  โครง 
การ 
 
 
 
 

-กระจายเมลด็พันธ์ุ
ดีในพ้ืนท่ี 
-ได้ผลิตข้าวที่มี
คุณภาพ 
-สร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลผลติข้าว 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/ 
เกษตร อ.แม่ใจ/
หน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
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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) 

3 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การเกษตรระดับต าบลและ
ฐานข้อมูลเกษตร 

- เพื่อสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของเกษตรกร 
-เพื่อค้นหาปัญหาที่
เกิดขึ้น 
-เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา 
 

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตรต าบลบ้านเหล่า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

1  โครง 
การ 
 
 
 
 
 
 

-- เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมและแก้ปญัหา
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/ 
เกษตร อ.แม่ใจ/
หน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงสตัว ์
 
 
 
 

-เพื่อส่งเสรมิให้
เกษตรกรมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได ้

เกษตรกรในพ้ืนท่ี  
ต าบลบ้านเหล่า    
ม.1 – ม.14 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1  โครง 
การ 
 
 
 

เกษตรกรม ี
อาชีพเสริมเพิม่ 
รายได ้

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/ 
เกษตร อ.แม่ใจ/
หน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

5 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 
 
 

-เพื่อจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี  
ต าบลบ้านเหล่า       

ม.1 – ม.14 

300,000 
 

 
 
300,000 

 
 
300,000 

 
 
300,000 

 
 
300,000 

2  โครง 
การและมี
วัสดุการ 
เกษตรไว้
ใช้งาน 

อ านวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานของ ทต.
บ้านเหล่า 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/ 
เกษตร อ.แม่ใจ/
หน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
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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) 

6 โครงการส่งเสริมการเลีย้ง
โค กระบือเป็นอาชีพเสริม 
 
 

-เพื่อส่งเสรมิให้
เกษตรกรมีรายไดเ้สริม 
-เพื่อส่งเสรมิให้
เกษตรกรใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
ต าบลบ้านเหล่า       

ม.1 – ม.14 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1  โครง 
การ 
 
 
 

เกิดการสร้างรายได้
เสรมิในครัวเรือน
และเกดิการสร้าง
งานในชุมชน 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/เกษตร 
อ.แม่ใจ/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

7 โครงการส่งเสริมการแปร
รูป การบรรจุภณัฑ์ การ
เก็บรักษาผลผลิต
การเกษตรและการตลาด 

-เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่ม 
-เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลผลติการเกษตร 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
ต าบลบ้านเหล่า       

ม.1 – ม.14 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1  โครง 
การ 
 
 

-เกิดรายไดเ้พิ่ม 
-เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้สินค้า
การเกษตร 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/เกษตร 
อ.แม่ใจ/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

8 โครงการก่อสร้างลานตาก
ข้าว/โรงอบข้าวชุมชน 
 
 

-เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่ม 
-เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลผลติการเกษตร 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
ต าบลบ้านเหล่า       

ม.1 – ม.14 
 

- 
 

 
 

2,500,000 

 
2,500,000 

 
2,500,000 

 
2,500,000 

1  โครง 
การ 
 
 

เกษตรกรม ี
อาชีพเสริมเพิม่ 
รายได ้

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/เกษตร 
อ.แม่ใจ/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

9 โครงการโรงเรยีนเกษตรกร 
เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตข้าวและ
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 

-เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรูร้ะบบโรงเรียน
เกษตรกร 
-เพื่อยกระดับคณุภาพ
ข้าวและผลิตภัณฑ ์

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
ต าบลบ้านเหล่า       

ม.1 – ม.14 
 

- 

 
 
50,000 

 
 
50,000 

 
 
50,000 

 
 
50,000 

1  โครง 
การ 
 

-เกิดกระบานการ
เรียนรูร้ะบบ
โรงเรียนเกษตรกร 
-เกิดยกระดับ
คุณภาพข้าวและ
ผลิตภณัฑ ์

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/เกษตร 
อ.แม่ใจ/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 


