
แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ก่อสร้างท่อลอเหล่ียม ก่อสร้างท่อหลอดเหล่ียม - 380,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

บริเวณถนนสายหลักของหมูบ่้าน หมูท่ี ่ ๑  และบรรเทาปัญหา จ านวน  ๑  สาย (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่ามีการระบาย

หมูท่ี ่ ๑  ต.บ้านเหล่า น้ าท่วมขังให้แก่ราษฎรใน ของประชาชน น้ าและการสัญจรของ

บริเวณดังกล่าว ในพืน้ที่ ราษฎรได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

๒ โครงการ่กอสร้างรางระบายน้ า เพือ่ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า - - 268,800 - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

บริเวณช่วงต่อบ้านเกาะน้อย หมูท่ี ่ ๑  และบรรเทาปัญหา จ านวน  ๑  สาย (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่ามีการระบาย

ถึงหัวสะพานหลังวดัสิทธวิมิล น้ าท่วมขังให้แก่ราษฎรใน ของประชาชน น้ าและการสัญจรของ

หมูท่ี ่ ๑  ต.บ้านเหล่า บริเวณดังกล่าว ในพืน้ที่ ราษฎรได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

๓ โครงการติดต้ังราวกันตกบริเวณ เพือ่ติดต้ังราวกันตก ติดต้ังราวกันตก - 100,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

หลังวดัสิทธวิมิลถึงหน้าบ้าน บริเวณดังกล่าวให้ประชาชน จ านวน ๒ จุด (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่ามีความ

อ.สาคร  กองเพชร หมูท่ี ่ ๑ มีความปลอดภัยในการ ของประชาชน ปลอดภัยในการสัญจร

ต.บ้านเหล่า สัญจรไปมา ในพืน้ที่ ไปมาในบริเวณดังกล่าว

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๔ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพือ่ก่อสร้างสะพานข้าม ก่อสร้างสะพานข้าม - 100,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

ล าเหมืองคลองชลประทานซอย ล าเหมืองคลองชลประทาน คลองชลประทาน (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

๓๐  หมูท่ี ่ ๑  ต.บ้านเหล่า ซอย  ๓๐ ให้ประชาชนได้ ซอย  ๓๐  ของประชาชน สะดวกสบายในการ

(บริเวณสามแยก ซอย 2) รับความสะดวกสบาย จ านวน  ๑  จุด ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ในการสัญจรบริเวณดังกล่าว ดังกล่าว

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. - - 400,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

บริเวณคลองชลประทาน ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ จ านวน  ๑  สาย (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

ซอย ๓๐ หมูท่ี ่ ๑  ต.บ้านเหล่า รับความสะดวกสบาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ในการสัญจรบริเวณดังกล่าว ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. - - 400,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

 บริเวณหลังโรงเรียนวดัสิทธิ ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ จ านวน  ๑  สาย (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

วมิล ไปยงับริเวณล าน้ าแม่สาย รับความสะดวกสบาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

หมูท่ี ่ ๑ ต.บ้านเหล่า ในการสัญจรบริเวณดังกล่าว ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

7 โครงการเสริมผิว  คสล. เพือ่เสริมผิวคอนกรีต เสริมผิวคอนกรีต 300,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

บริเวณหน้าบ้านนายพอ  ยองใย เป็นการบรรเทาปัญหา เสริมเหล็ก หมูท่ี ่ 1  (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

ถึงบริเวณหน้าบ้านนางสายนัต์  ความเดือดร้อนให้กับ จ านวน  1  สาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

กาศมณี  หมูท่ี ่1  ต.บ้านเหล่า ราษฎรในพืน้ที่ ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

8 โครงการวางทอ่ระบายน้ าบริเวณ เพื่อความสะดวกใน วางทอ่ระบายน้ า - 500,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายหลักของหมู่บา้น  หมู่ที่ 1 การสัญจรไปมาใน ถนนสายหลักของหมู่บา้น (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

จุดเร่ิมต้นบา้นนายวิชัย  กาวิน การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  1  ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ถึงบา้นนายอดุลย์  กาวิน ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างรางระบายน้ า 300,000 - - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จุดเร่ิมต้นบา้นนางทองใบ  หนอง การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  1  (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

กลางน้ า ถึงบา้นอาจารย์สาคร การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

กองเพรช  หมู่ที่  1  ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างถนน  คสล. - - 500,000 - - จ านวนถนนที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก จุดเร่ิมต้นบา้นนาย การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  1  (อบต.) ได้มาตรฐาน ความสะดวกและ 

ประสทธิ ์ มณีกาศ  หมู่ที่  1  การใช้ยานพาหนะ จ านวน  1  สาย เพิ่มขึ้น ปลอดภยัในชีวิต

เชื่อมต่อไปยังต าบลบา้นกาศ และทรัพย์สิน

12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างรางระบายน้ า - - - - 300,000 ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จุดเร่ิมต้นบา้นนางพ ี เอี่ยมส าอาง การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  1  (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณบา้นเกาะนอ้ย การใช้ยานพาหนะ จ านวน  1  สาย ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

หมู่ที่  4  ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

13 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อม เพื่อความสะดวกใน วางทอ่ระบายน้ า - - - 500,000 ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บอ่พกัจุดเร่ิมต้นบา้นนายแกว้ การสัญจรไปมาใน พร้อมบอ่พกั (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

เหล่ากาวี  ถึงบา้นนายเมติพงศ์ การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  1  ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

มณีกาศ  หมู่ที่  1  ต.บา้นเหล่า จ านวน  1  สาย ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
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14 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกใน เทลานคอนกรีต - 300,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ าบริเวณ การสัญจรไปมาใน พร้อมรางระบายน้ า (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

วัดสิทธิวิมล  หมู่ที่  1 , 4 , 6 , 9 การใช้ยานพาหนะ วัดสิทธิวิมล ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ต.บา้นเหล่า จ านวน  1  จุด ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

15 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกใน เทลานคอนกรีต - - 400,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณฌาปนสถานของหมู่บา้น การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมู่ที่ 1 , 4 , 6 , 9 ต.บา้นเหล่า การใช้ยานพาหนะ บริเวณฌาปนสถาน ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ของหมู่ที่ 1 , 4 , 6 , 9 ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

16 โครงการกอ่สร้างราวสะพานเหล็ก เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างสราวสะพานเหล็ก - - 200,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณคลองชลประทาน ซอย 30 การสัญจรไปมาใน บริเวณคลองชลประทาน (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมู่ที่ 1 ต.บา้นเหล่า การใช้ยานพาหนะ ซอย  30  หมู่ที่  1 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

17 โครงการกอ่สร้างเสริมผิวจราจร เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างเสริมผิวจราจร - - 500,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟสัทติ์กคอนกรีต การสัญจรไปมาใน ถนนลาดยางแอสฟสัทติ์ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

จุดเร่ิมต้นต้ังแต่สะพานหลังวัดสิทธิ การใช้ยานพาหนะ คอนกรีต  หมู่ที่  1 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

วิมล หมู่ที่  1  ถึงบริเวณสามแยก ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

บา้นนางนงเยาว์   เรือนค า

หมู่ที่  4  ต.บา้นเหล่า

18 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างรางระบายน้ า - - - 300,000 ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จุดเร่ิมต้นบา้นนายสัมฤทธิ ์ กาวิน การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  1  (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ถึงบริเวณบา้นนายธนนกึ  สุขส าราญ การใช้ยานพาหนะ จ านวน  1  สาย ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

หมู่ที่  1  ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

19 โครงการเสริมผิวถนน (ไหล่ทาง) เพือ่ความสะดวกใน เสริมผิวจราจร (ไหล่ทาง) - - 400,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จุดเร่ิมต้นบ้านนางจันทิมา  เอีย่มส าอาง การสัญจรไปมาใน ในพืน้ที ่หมูท่ี ่ 1 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

จุดส้ินสุดบริเวณบ้านเกาะน้อย การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

หมูท่ี ่ 4  ต.บ้านเหล่า ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - - 400,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก จุดเร่ิมต้นบริเวณคลองชลประทาน การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

ซอย  30 จุดส้ินสุดบริเวณบ้าน การใช้ยานพาหนะ ในพืน้ที ่ หมูท่ี ่ 1 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ด.ต.อุเทน  กาวิน  หมู่ที่  1 ต.บ้านเหล่า ในพืน้ที่ และทรัพยสิ์น

21 โครงการปรับปรุงตลาดประชารัฐ เพือ่ให้มีตลาดทีไ่ด้ ปรับปรุงตลาดประชารัฐ - - - 200,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนมีตลาดที่ กองช่าง

หมูท่ี ่ 1  ต.บ้านเหล่า มาตรฐาน หมูท่ี ่ 1  (อบต.) ร้อยละ  70 มีมาตรฐาน

ของประชาชน

ในพืน้ที่

22 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ความสะดวกใน วางท่อระบายน้ า - - 300,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณส่ีแยกทางไปโรงเรียน การสัญจรไปมาใน พร้อมบ่อพัก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

วดัสิทธวิมิล  หมูท่ี ่ 1  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ ในพืน้ที ่ หมูท่ี ่ 1  ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ และทรัพยสิ์น

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

23 โครงการก่อสร้างราวกันภัยในพืน้ที่ เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างราวกันภัย - - - 300,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมูท่ี ่1 จ านวน  2  จุด การสัญจรไปมาใน ในพืน้ที ่ หมูท่ี ่ 1  (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

1. บริเวณคลองชลประทานซอย 30 การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

2.  บริเวณสวนนายยอด  สมหวงั ในพืน้ที่ และทรัพยสิ์น

24 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างรางระบายน้ า - - 300,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณบา้นนางนกนอ้ย  สมหวัง การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  2 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ถึงบริเวณถนนสายหลักของหมู่บา้น การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

หมู่ที่  2  ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างรางระบายน้ า - - 200,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จุดเร่ิมตันบ้านนายศักด์ิชาย  มานุจ า การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  2 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

จุดส้ินสุดบริเวณโรงงานนางสิริลักษณ์ การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

เหล่าใหญ่  หมูท่ี ่ 2  ต.บ้านเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. 200,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

ซอยในหมูบ่้าน และซ่อมสร้างผิว ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ จ านวน  5  ซอย (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

จราจรถนน คสล. หมูท่ี ่ 2  รับความสะดวกสบาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่ ในการสัญจรบริเวณดังกล่าว ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. 2,460,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

หมูท่ี ่2 ต.บ้านเหล่า เชือ่มไปยงั ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ หมูท่ี ่2 (อบต./อบจ.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

บ้านดอนแท่น หมูท่ี ่10 รับความสะดวกสบาย จ านวน  1  สาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ต.ดอนมูล ในการสัญจรบริเวณดังกล่าว ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

28 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีต เพือ่เสริมผิวจาจร คสล. เสริมผิวจราจร คสล. 50,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมูท่ี ่ 2  ต.บ้านเหล่า ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ จ านวน  ๑  สาย (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่ามีการระบาย

อ.สูงเม่น  จ.แพร่ รับความสะดวกสบาย ของประชาชน น้ าและการสัญจรของ

ในการสัญจรไปมา ในพืน้ที่ ราษฎรได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จุดเร่ิม เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างรางระบายน้ า - - 250,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต้นบริเวณบ้านนายพัสกร   เชือ้วงศ์ การสัญจรไปมาใน ในพืน้ที ่ หมูท่ี ่ 2 (อบต.) ร้อยละ  70 ปลอดภัยในชีวติ

จุดส้ินสุดบริเวณโรงงานนางศิริลักษณ์ การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน และทรัพยสิ์น

เหล่าใหญ่  หมูท่ี ่ 2  ต.บ้านเหล่า ในพืน้ที่

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 350,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กในพืน้ที ่ หมูท่ี ่ 2  ต.บ้านเหล่า การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็กในพืน้ที่ (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

อ.สูงเม่น  จ.แพร่ การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 2  ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ และทรัพยสิ์น

31 โครงการเสริมไหล่ถนนพร้อมราวกันตก เพื่อความสะดวกใน เสริมไหล่ถนนพร้อมราว - - - 200,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จุดเร่ิมต้นบริเวณบ้านนายเอี่ยม สีหมอก การสัญจรไปมาใน กันตกในพื้นที่  หมู่ที่  2 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

จุดส้ินสุดบริเวณบ้านนางสาวยุวเรศ การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

กาศสกูล  หมู่ที่  2  ต.บ้านเหล่า ในพื้นที่ และทรัพย์สิน

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  จุดเร่ิม เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างรางระบายน้ า - - - 350,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ต้นบริเวณบ้านนายชัยพร  ประนันวงศ์ การสัญจรไปมาใน ในพื้นที่  หมู่ที่  2 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

จุดส้ินสุดบริเวณบ้านนายชูชาติ  ทุ่งล้อม การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

หมู่ที่  2  ต.บ้านเหล่า ในพื้นที่ และทรัพย์สิน

33 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต - 400,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ต้ังแต่ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 2 การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  2 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ถึงบา้นนางทองหย่วน  ส่ังสอน ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

หมู่ที่  2  ต.บา้นเหล่า

34 โครงการกอ่สร้างเสริมผิวจราจร เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างเสริมผิวจราจร - - 400,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟสัทติ์กคอนกรีต การสัญจรไปมาใน ถนนลาดยางแอสฟสัทติ์ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

จุดเร่ิมต้นต้ังบา้นนายเอด  ส าเภา การใช้ยานพาหนะ คอนกรีต  หมู่ที่  2 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ถึงบริเวณฌาปนสถานของหมู่บา้น ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

หมู่ที่ 2 , 5 ,7 , 8 ,  ต.บา้นเหล่า

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

35 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อม เพื่อความสะดวกใน วางทอ่ระบายน้ า - - 350,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บอ่พกัต้ังแต่ฌาปนสถานบา้นเหล่าใต้ การสัญจรไปมาใน พร้อมบอ่พกั (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมู่ที่ 2 , 5 , 7 , 8 ถึงบา้นนาย การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  2  ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ชูชาติ  ทุ่งล้อม  หมู่ที่  2 ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

ต.บา้นเหล่า

36 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - - 400,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมวางทอ่สายฮ่องปู-่ การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็กพร้อมวางทอ่ (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

เฮือนตลอดทั้งสาย  หมู่ที่  2 การใช้ยานพาหนะ สายฮ่องปู่เฮือน ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ต.บา้นเหล่า หมู่ที่  2  ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

37 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - - 300,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก  บริเวณโรงงานนายฤทธิกร การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  2 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

เสียงดัง  ถึงบริเวณถนนชลประทาน การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

หมู่ที่  2  ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

38 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพือ่ความสะดวกใน วางท่อระบายน้ า - - - 400,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ต้ังแต่บ้านนางอรวรรณ เพเวอร์ การสัญจรไปมาใน พร้อมบ่อพัก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ถึงบ้านนายตุ๋ย  แก้วมา  หมูท่ี ่ 2  การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 2  ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ต.บ้านเหล่า ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

39 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟสัทติ์ก เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก - 400,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ต้ังแต่คันคลองชลประทานอา่งแม่ การสัญจรไปมาใน หมูท่ี ่ 3 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

มานถึงบริเวณฌาปนสถานบา้น การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

น้ าฮอก  หมู่ที่  3  ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

40 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกใน เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 350,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมกอ่สร้างรางระบายน้ าบริเวณ การสัญจรไปมาใน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ฌาปนสถานบา้นฮอก  หมู่ที่  3  การใช้ยานพาหนะ บริเวณฌาปนสถาน ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

บ้านน้ าฮอก  หมูท่ี ่ 3 ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

41 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟสัทติ์ก เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างถนนแอสฟสัทติ์ก - 300,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ต้ังแต่สวนสักนายลพ  มณีกาศ  ถึง การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  3 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

บริเวณคันคลองชลประทานอา่ง การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

แมม่าน  หมู่ที่  3  ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

42 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกใน เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 350,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณที่ออกก าลังกายประจ า การสัญจรไปมาใน บริเวรทีอ่อกก าลังกาย (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมู่บา้น  หมู่ที่  3  ต.บา้นเหล่า การใช้ยานพาหนะ ประจ าหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 3 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

43 โครงการวางทอ่เหล่ียมลอดถนน เพื่อความสะดวกใน วางทอ่เหล่ียมลอดถนน - - 1,200,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไปอา่งเกบ็น้ าน้ าฮอก  หมู่ที่  3  การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  3 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ต.บา้นเหล่า การใช้ยานพาหนะ จ านวน  7  จุด ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

44 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างรางระบายน้ า - - 350,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ต้ังแต่บา้นนายบญุเทยีน  เรือนค า การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  3 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ถึงบา้นนายประโยชน ์ มว่งเหลือง การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

หมู่ที่  3  ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

45 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าต้ังแต่ เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างรางระบายน้ า - - - 400,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หนา้โรงเรียนบา้นน้ าฮอก  ถึงบริเวณ การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  3  (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นน้ าฮอก การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

หมู่ที่  3  ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

46 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟสัทติ์ก เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างถนนแอสฟสัทติ์ก - - - - 900,000 ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ต้ังแต่บา้นน้ าฮอกหมู่ที่  3 เชื่อมไป การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  3  (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ยังบา้นเหล่าเหนอืหมู่ที่  4  การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ต.บา้นเหล่า หมู่ที่ 6 ต.บา้นกวาง ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

47 โครงการซ่อมแซมถนนสายเพือ่การ เพือ่ความสะดวกใน ซ่อมแซมถนนสายเพือ่ - - - 350,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เกษตรในพืน้ทีบ่้านน้ าฮอก  หมูท่ี ่ 3 การสัญจรไปมาใน การเกษตร  หมูท่ี ่ 3 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

48 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ความสะดวกใน เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 200,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณฌาปนสถานบ้านน้ าฮอก การประกอบงานพิธี บริเวณฌาปนสถาน (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

หมูท่ี ่ 3  ต.บ้านเหล่า ฌาปนกิจ บ้านน้ าฮอก ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

หมูท่ี ่ 3 ในพืน้ที่ และทรัพยสิ์น

49 โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร เพือ่ความสะดวกใน ปรับปรุงถนนสายเพือ่ - - - 500,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เลียบล าห้วยน้ าฮอก  หมู่ที่  3  การสัญจรไปมาใน การเกษตรเลียบล าห้วย (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ น้ าฮอก  หมูท่ี ่ 3  ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ และทรัพยสิ์น

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

50 โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริเวณฌาปน- เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ก่อสร้างห้องน้ า - - 200,000 - - ความพึงพอใจ มีห้องน้ าทีถู่ก กองช่าง

สถานของหมูบ่้าน  หมูท่ี ่3 ต.บ้านเหล่า หอ้งน้ าที่สะอาด ถูก บริเวณฌาปนสถาน (อบต.) ร้อยละ  70 สุขลักษณะ

สุขลักษณะ หมูท่ี ่ 3 ของประชาชน เพียงพอให้กับ

ในพืน้ที่ ประชาชน

51 โครงการก่อสร้างศาลาการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ก่อสร้างศาลาการ - - - 300,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนในพืน้ที่ กองช่าง

เปรียญวดัมณีอรัญญิการาม ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เปรียญวดัมณีอรัญญิกา (อบต.) ร้อยละ  70 และบริเวณใกล้เคียง

หมูท่ี ่ 3  ต.บ้านเหล่า ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ และให้ หมูท่ี ่ ๓  ของประชาชน ได้รับความสะดวก

แก่ราษฎรผู้มาร่วมงาน จ านวน  ๑  หลัง ในพืน้ที่ ในการประกอบพิธี

กรรมทางศาสนา

๕๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อกอ่สร้างขยายถนน ก่อสร้างขยายถนน - - - 450,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านน้ าฮอก คสล. บริเวณไหล่ทาง คสล.  หมูท่ี ่ 3 (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

หมูท่ี ่ 3  ต.บ้านเหล่า ในพื้นที่เปน็การบรรเทา จ านวน  1  แห่ง ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ปญัหาความเดือดร้อน ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ราษฎรในพื้นที่ ดังกล่าว

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,602,500 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

เหล็กบริเวณส่ีแยกฮ่องกอก ถึงบริเวณ เสริมเหล็กในพื้นที่ใหไ้ด้ เสริมเหล็ก  หมูท่ี ่ 3 (อบต./อบจ.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

สระเก็บน้ าบ้านน้ าฮอก  หมูท่ี ่ 3 รับความสะดวกสะบาย จ านวน  1  สาย กรมส่งเสริม ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ต.บ้านเหล่า ในการสัญจรไปมา ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

54 โครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณทีน่า เพื่อกอ่สร้างราวกนัตก ราวกันตก 200,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

นายวาสนา  กาศสนุก  ถึงบริเวณหน้า ในพื้นที่ใหไ้ด้รับความ ในพืน้ที ่ หมูท่ี ่ 3 (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

วดับ้านน้ าฮอก  หมูท่ี ่ 3  ต.บ้านเหล่า สะดวกสะบาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ในการสัญจรไปมา ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

๕๕ โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง เพื่อดาดล าเหมืองคอนกรีต ดาดล าเหมืองคอนกรีต 250,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

คอนกรีต  (ล าเหมืองแตลูกต้นสายที่ 1) เป็นการบรรเทาปัญหา หมู่ที่  4  (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

บริเวณที่นานายสวัสด์ิ  วงศ์ดาว ความเดือดร้อนให้กับ จ านวน  1  สาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ถึงบริเวณคันคลองชลประทาน ราษฎรในพื้นที่ ในพื้นที่ สัญจรไปมาบริเวณ

หมูท่ี ่4 ต.บ้านเหล่า ดังกล่าว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

56 โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักบริเวณ เพือ่ก่อสร้างวางท่อพร้อม ก่อสร้างวางท่อพร้อม - 400,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในพืน้ที่ กองช่าง

สายข้างบ้านนายส าเภา  เหล่ากาวี บ่อพักเป็นการบรรเทา บ่อพัก  หมูท่ี ่ 4 (อบต.) ร้อยละ  70 และบริเวณใกล้เคียง

ถึงคลองชลประทาน  หมูท่ี ่ 4 ปัญหาความเดือดร้อน จ านวน 1  สาย ของประชาชน ได้รับความสะดวก

ต.บ้านเหล่า ให้กับราษฎรในพืน้ที่ ในพืน้ที่ ในการประกอบพิธี

ฌาปนกิจ

57 โครงการลาดยางแอสฟัสท์ติก เพือ่ลาดยางแอสฟัสท์ติก ลาดยางแอสฟัสท์ติก - - 7,000,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

และฉาบโอเวอร์เลย ์บริเวณ และฉาบโอเวอร์เลย์ และฉาบโอเวอร์เลย์ (อบต./ ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

บ้านนายชูชาติ กาศสกูล ถึงบริเวณ เป็นการบรรเทาปัญหา ถนนทางเข้าฌาปนสถาน กรมส่งเสริม ของประชาชน สะดวกสบายในการ

บ้าน ด.ต.สุวฒัน์  เมฆอากาศ ความเดือดร้อนให้กับ หมูท่ี ่ 4  ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

หมูท่ี ่ 4  ต.บ้านเหล่า ราษฎรในพืน้ที่ จ านวน  1  สาย ดังกล่าว

58 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกใน เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 400,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไหล่ทางบริเวณถนนสายหลักของ การสัญจรไปมาใน ไหล่ทางถนนสายหลัก (อบต./ ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมู่บา้น  หมู่ที่  4  การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  4  ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

59 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างรางระบายน้ า - 500,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ของ การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  4  (อบต./ ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมู่บา้น  หมู่ที่  4  ต.บา้นเหล่า การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

60 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อความสะดวกใน วางทอ่พร้อมบอ่พกั - - 500,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณบา้นเกาะนอ้ย  หมู่ที่  4 การสัญจรไปมาใน ล าเหมอืงแตลูกสอง (อบต./ ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ต.บา้นเหล่า การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  4 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

61 โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติก เพือ่ความสะดวกใน เสริมผิวแอสฟัสท์ติก - - 800,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตถนนสายศาลาอเนกประสงค์ การสัญจรไปมาใน คอนกรีต (อบต./ ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ของหมูบ่้าน  จุดเร่ิมต้นสามแยกบ้าน การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 4 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

นายปรีชา  รัตนวมิลชัย  ถึงบริเวณ ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

สามแยกข้างบ้านนางวรรณา  อิน่ศิริ

หมูท่ี ่ 4  ต.บ้านเหล่า

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณ เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างรางระบายน้ า - - - 500,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายหลักของหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 4 การสัญจรไปมาใน หมูท่ี ่ 4 (อบต./ ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - - 200,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กสายข้างบ้านนายแน่น  สมหมาย การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต./ ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมูท่ี ่ 4  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 4 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

64 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต เพื่อความสะดวกใน ขยายผิวจราจร - - 300,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  ในพื้นที่หมู่ที่  4  การสัญจรไปมาใน คอนกรีตเสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ต.บา้นเหล่า  อ.สูงเมน่  จ.แพร่ การใช้ยานพาหนะ จ านวน  5  ช่วง ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

65 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย เพือ่ก่อสร้างวางท่อพร้อม ก่อสร้างวางท่อพร้อม 300,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ่อพักเป็นการบรรเทา บ่อพัก  หมูท่ี ่ 5 (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่ามีการระบาย

คสล.  บริเวณล าเหมืองร้อง ปัญหาความเดือดร้อน จ านวน 1  สาย ของประชาชน น้ าและการสัญจรของ

ถึงเขตติดต่อหมูท่ี ่5 หมูท่ี ่ 7 ให้กับราษฎรในพืน้ที่ ในพืน้ที่ ราษฎรได้รับความ

ต.บ้านเหล่า สะดวกและปลอดภัย

66 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เพือ่ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อ - - - 500,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าวดั พร้อมบ่อพัก ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

บ้านเหล่าพิชัย ถึงบริเวณซอย เป็นการบรรเทาปัญหา หมูท่ี ่ 5  ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ตลาดสด  หมูท่ี ่ 5  ต.บ้านเหล่า ความเดือดร้อนให้กับ จ านวน 1 สาย ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ราษฎรในพืน้ที่ ดังกล่าว

67 โครงการเสริมผิวจราจร คสล. เพือ่เสริมผิวจราจร คสล. เพือ่เสริมผิวจราจร คสล. 100,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

ซอยในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 5  เป็นการบรรเทาปัญหา ซอยในหมูบ่้าน  (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

ต.บ้านเหล่า ความเดือดร้อนให้กับ หมูท่ี ่ 5  ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ราษฎรในพืน้ที่ จ านวน 1 สาย ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าในพื้นที่ เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างรางระบายน้ า - - 500,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 5 จ านวน  3  ซอย การสัญจรไปมาใน ในพื้นที่  หมู่ที่  5 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

1.  ซอยบ้านนายไผ่  ขันค านันต๊ะ การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

2.  ซอยบ้านนายประจ า  มีเดช  ในพื้นที่ และทรัพย์สิน

3.  ซอยบ้านนายสังวรณ์  สุทธคุณ

69 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต เพือ่ความสะดวกใน ขยายผิวจราจร - 100,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กถนนสายล าเหมืองร้อง การสัญจรไปมาใน คอนกรีตเสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมูท่ี ่ 5  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ ล าเหมืองร้อง ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

หมูท่ี ่ 5 ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างรางระบายน้ า - - - 200,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จุดเร่ิมต้นบริเวณล าเหมืองร้อง จุดส้ิน การสัญจรไปมาใน หมูท่ี ่ 5  (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

สุดบริเวณบ้านนายไผ่  ขันค านันต๊ะ การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

หมูท่ี ่ 5  ต.บ้านเหล่า ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

71 โครงการลงหินคลุกสายเพือ่การเกษตร เพือ่ความสะดวกใน ลงหินคลุก - 200,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในพืน้ทีห่มูท่ี ่ 5  ต.บ้านเหล่า การสัญจรไปมาใน ถนนสายเพือ่การเกษตร (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 5  ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

72 โครงการวางท่อแบบมีบ่อพัก  เพือ่ เพือ่ความสะดวกใน วางท่อแบบมีบ่อพัก - - 850,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ขยายผิวจราจรบริเวณถนนสายทาง การสัญจรไปมาใน เพือ่ขยายผิวจราจร (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

เข้าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 5  ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ต้ังแต่บ้านอาจารยบ์รรเทา  สุวรรณกาศ ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

ถึงทีน่านางแพร  เสคา  หมูท่ี ่ 5

73 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใช้เป็นสถานที่ เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 250,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

บริเวณวดับ้านเหล่าพิชัย  หมูท่ี ่ 5  จัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณวดับ้านเหล่าพิชัย (อบต.) ร้อยละ  70 ส าหรับจัดกิจกรรม

ต.บ้านเหล่า ของหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 5  ของประชาชน ต่าง ๆ  ของหมูบ่้าน

ในพืน้ที่

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

74 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เปน็สถานที่ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ - - 250,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนมสีถานที่ กองช่าง

บริเวณวัดบา้นเหล่าพชิัย  หมู่ที่  5  จัดกจิกรรมต่าง ๆ บริเวณวัดบา้นเหล่าพชิัย (อบต.) ร้อยละ  70 ส าหรับจัดกจิกรรม

ต.บา้นเหล่า ของหมู่บา้น หมู่ที่  5  ของประชาชน ต่าง ๆ  ของหมู่บา้น

ในพื้นที่ และมส่ีวนร่วมในการ

จัดกจิกรรม

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 300,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณถนนสายล าเหมืองร้อง  หมู่ที่  5  การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็กในพื้นที่ (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  5  ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

จ านวน  2  ช่วง ในพื้นที่ และทรัพย์สิน

76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า เพื่อความปลอดภัย ปรับปรุงซ่อมแซม - 200,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมฝารางระบายน้ า  บริเวณถนนสาย ในการสัญจรไปมา รางระบายน้ าพร้อม (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

หลักของหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  ต.บ้านเหล่า ฝารางระบายน้ า ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

ในพื้นที่  หมู่ที่  5  ในพื้นที่ และทรัพย์สิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - - 150,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนางฉลอง  กาศค าสุข การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

หมู่ที่  5  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่  หมู่ที่  5 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

ในพื้นที่ และทรัพย์สิน

78 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพื่อความสะดวกใน วางท่อระบายน้ า - - - 450,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณล าเหมืองร้อง จุดเร่ิมต้นบริเวณ การสัญจรไปมาใน พร้อมบ่อพัก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

หน้าวัดบ้านเหล่าพิชัย  จุดส้ินสุดบริเวณ การใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่  หมู่ที่  5 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

ถนนสายทางเข้า  อบต.บ้านเหล่า ในพื้นที่ และทรัพย์สิน

หมู่ที่  5  ต.บ้านเหล่า

79 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นสถานที่ให้ เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 200,000 - ความพึงพอใจ มีสถานที่ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณฌาปนสถานบ้านเหล่าใต้  ประชาชนได้ใช้ในการ บริเวณฌาปนสถาน (อบต.) ร้อยละ  70 ได้จัดกิจกรรม

ต.บ้านเหล่า จัดกิจกรรม บ้านเหล่าใต้ ของประชาชน

ในพื้นที่

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

80 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นสถานที่ให้ เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 300,000 - ความพึงพอใจ มีสถานที่ให้ประชาชน กองช่าง

บริเวณวัดพิชัย  หมู่ที่  5  ต.บ้านเหล่า ประชาชนได้ใช้ในการ บริเวณวัดพิชัย (อบต.) ร้อยละ  70 ได้จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม หมู่ที่  5  ของประชาชน

ในพื้นที่

81 โครงการก่อสร้างศาลาการเปรียญ เพื่อเป็นสถานที่ให้ ก่อสร้างศาลา - - - - 800,000 ความพึงพอใจ มีสถานที่ให้ประชาชน กองช่าง

วัดพิชัย  หมู่ที่  5  ต.บ้านเหล่า ประชาชนได้ใช้ในการ การเปรียญ (อบต.) ร้อยละ  70 ได้จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม วัดพิชัย ของประชาชน

ในพื้นที่

82 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพือ่ก่อสร้างท่อระบายน้ า ก่อสร้างท่อระบายน้ า 300,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ต้ังแต่เขตติดต่อ พร้อมบ่อพักเป็นการ พร้อมบ่อพัก (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่ามีการระบาย

หมูท่ี ่1 ถึงหน้าบ้านนางถนัด บรรเทาปัญหาความ หมูท่ี ่6 ของประชาชน น้ าและการสัญจรของ

เมฆอากาศ หมูท่ี ่6 ต.บ้านเหล่า เดือดร้อนให้กับราษฎร จ านวน  1  สาย ในพืน้ที่ ราษฎรได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

83 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า - 350,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. หมูท่ี ่6 เป็นการบรรเทาปัญหา จุดเร่ิมต้นบ้านนายหล่า (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่ามีการระบาย

ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ความเดือดร้อนให้กับ อิน่ศิริ จุดส้ินสุดบ้าน ของประชาชน น้ าและการสัญจรของ

ราษฎรในพืน้ที่ นายพิกุล  ม่วงเหลือง ในพืน้ที่ ราษฎรได้รับความ

จ านวน 1  สาย สะดวกและปลอดภัย

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. - - - 600,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

ต้ังแต่หน้าบ้านนายประสิทธิ์ ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ จ านวน  ๑  สาย (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

มณีกาศ ถึงบริเวณหน้าบ้าน รับความสะดวกสบาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

นายฉลาด  ชุม่ดวง  หมูท่ี ่ 6 ในการสัญจรบริเวณดังกล่าว ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ต.บ้านเหล่า ดังกล่าว

85 โครงการเสริมผิวจราจรต้ังแต่บา้น เพื่อความสะดวกใน เสริมผิวจราจร - 200,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายประจักษ ์ สอนมา  ถึงบริเวณ การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  6 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ส่ีแยกคันคลองชลประทาน  หมู่ที่  6  การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

86 โครงการวางทอ่ระบายน้ าบริเวณ เพื่อความสะดวกใน วางทอ่ระบายน้ าบริเวณ - - 600,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอย  4  เรียบคันคลองชลประทาน การสัญจรไปมาใน ซอย  4  หมู่ที่  6 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ถึงบา้นนางอ านวย วงศ์งาม  หมู่ที่ 6 การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

87 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อม เพื่อความสะดวกใน วางทอ่ระบายน้ า - - - 950,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บอ่พกัต้ังแต่บา้นนางสุพรรณ  สมหวัง การสัญจรไปมาใน พร้อมบอ่พกั (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมู่ที่  6  ถึงบริเวณเขตติดต่อหมู่ที่  8 การใช้ยานพาหนะ และย้ายเสาไฟฟา้ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

พร้อมย้ายเสาไฟฟา้  หมู่ที่  6  ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

88 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั เพื่อความสะดวกใน วางทอ่ระบายน้ า - 600,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ต้ังแต่บา้นนายทองหล่า  อิ่นศิริ หมู่ที่ การสัญจรไปมาใน พร้อมบอ่พกั (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

6  ถึงบริเวรเขตติดต่อหมู่ที่  1  การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  6 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ต.บา้นเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

89 โครงการปรับปรุงผิวถนน  จุดเร่ิมต้น เพือ่ความสะดวกใน ปรับปรุงผิวถนน - - 300,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณหน้าโรงงานน้ าด่ืมท๊อป จุดส้ินสุด การสัญจรไปมาใน ในพืน้ที ่ หมูท่ี ่ 6 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

บริเวณบ้านนายปัน่  กาศต๊ิบ  หมูท่ี ่ 6  การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ต.บ้านเหล่า ในพืน้ที่ และทรัพยสิ์น

90 โครงการขุดเจาะและวางท่อระบายน้ า เพือ่ความสะดวกใน ขุดเจาะและวางท่อ - - 1,010,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมบ่อพักบริเวณถนนสายหลัก การสัญจรไปมาใน ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

จุดเร่ิมต้นบริเวณบ้านนางสาวดารี  การใช้ยานพาหนะ บริเวณถนนสายหลัก ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ข่มอาวุธ จุดส้ินสุดบริเวณที่นานายชิงชัย ของหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 6 ในพืน้ที่ และทรัพยสิ์น

ครองราษฎร์  หมูท่ี ่ 6  ต.บ้านเหล่า

91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - - 400,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยกาสะลอง  หมู่ที่  6  ถึงเขต การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

ติดต่อหมู่ที่  8  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่  หมู่ที่  6 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

ในพื้นที่ และทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม

    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

92 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าในพืน้ที่ เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างรางระบายน้ า - - - 500,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทีถู่กน้ าท่วมขังทุกพืน้ที ่ ในหมูท่ี ่ 6  การสัญจรไปมาใน ในพืน้ที ่ หมูท่ี ่ 6  (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ และทรัพยสิ์น

93 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมและวางท่อ เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างท่อเหล่ียม - - - 650,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ล าเหมืองแตเต๋ยบริเวณหลังป้ายหมู่บ้าน การสัญจรไปมาใน และวางท่อล าเหมือง (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

หมูท่ี ่ 6  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ แตเต๋ย  หมูท่ี ่ 6 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ และทรัพยสิ์น

94 โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักบริเวณถนน เพื่อความสะดวกใน วางท่อพร้อมบ่อพัก - - - 600,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คันคลองชลประทาน  ต้ังแต่ซอย 4 ส้ินสุด การสัญจรไปมาใน ในพื้นที่  หมู่ที่  6  (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ 

บริเวณซอย  1  หมู่ที่  6  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

ในพื้นที่ และทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม

    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

95 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณ เพือ่ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า - 300,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

หน้าบ้านนายคงศิลป์  เกิดอุบล เป็นการบรรเทาปัญหา หน้าบ้านนายคงศิลป์ (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่ามีการระบาย

หมูท่ี ่7 ถึงบริเวณเขตติดต่อ ความเดือดร้อนให้กับ ถึงเขตติดต่อ หมูท่ี ่2 ของประชาชน น้ าและการสัญจรของ

หมูท่ี ่2 ต.บ้านเหล่า ราษฎรในพืน้ที่ ต.บ้านเหล่า ในพืน้ที่ ราษฎรได้รับความ

จ านวน  1  สาย สะดวกและปลอดภัย

96 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพือ่ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 300,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

บริเวณซอย 2 บ้านนายโทน เป็นการบรรเทาปัญหา บริเวณบ้านนายโทน (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่ามีการระบาย

สายพาน ถึงบริเวณล าเหมือง ความเดือดร้อนให้กับ สายพาน  หมูท่ี ่7 ของประชาชน น้ าและการสัญจรของ

ร้อง หมูท่ี ่7 ต.บ้านเหล่า ราษฎรในพืน้ที่ จ านวน  1  สาย ในพืน้ที่ ราษฎรได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. - - 400,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

ซอยภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 7 เป็นการบรรเทาปัญหา ซอยภายในหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

ต.บ้านเหล่า ความเดือดร้อนให้กับ หมูท่ี ่ 7  ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ราษฎรในพืน้ที่ จ านวน 5 ซอย ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

98 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณ เพื่อความสะดวกใน วางทอ่ระบา่ยน้ า - - 500,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ล าเหมืองร้อง  จุดส้ินสุดบริเวณ การสัญจรไปมาใน พร้อมบอ่พกั (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

บ้านนายอินชัย  สุนันต๊ะ  หมูท่ี ่ 7  การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  7  ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ต.บ้านเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

99 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณ เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างรางระบายน้ า - 1,700,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายหลักของหมูบ่้าน  หมูท่ี ่7 การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  7 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

โดยเร่ิมต้ังแต่เขตติดต่อหมูท่ี ่ 2  ถึง การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

บริเวณเขตติดต่อหมูท่ี ่ 5  ต.บ้านเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

100 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างรางระบายน้ า - 450,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตบริเวณถนนสายร้องจุดเร่ิมต้น การสัญจรไปมาใน หมู่ที่  7 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

บ้านนายผ่อน  วงศ์มาก  ถึงส่ีแยก การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

หมูท่ี ่ 2  ต.บ้านเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

101 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 325,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายร่องเกา๊ดู่  หมู่ที่  7  การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็กสายร่องเกา๊ดู่ (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ต.บา้นเหล่า การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  7  ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

102 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต - 550,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  ภายในพื้นที่หมู่ที่  7  การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ต.บา้นเหล่า การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  7  ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

จ านวน  3  สายทาง ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

103 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหลัก เพือ่ความสะดวกใน ขยายผิวทางจราจร - - - 550,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ของหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 7  บริเวณหน้า การสัญจรไปมาใน ถนนสายหลักของหมูท่ี ่ 7 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

บ้านนายธนาเทพ  กาศเกษม  ถึงเขต การใช้ยานพาหนะ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ติดต่อหมูท่ี ่ 5  ต.บ้านเหล่า ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

104 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอย เพือ่แก้ไขปัญหา ก่อสร้างรางระบายน้ า - - - 350,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านนางโชติกา  ชมสวน  หมูท่ี ่ 7  น้ าท่วมขังบ้านเรือน หมูท่ี ่ 7  (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ต.บ้านเหล่า ราษฎรในพืน้ที่ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

105 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพือ่ก่อสร้างรางระบายยน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า - 400,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

คสล.สายบ้านนายสวาท  เทพสาธร คสล.เป็นการบรรเทาปัญหา คสล. หมูท่ี ่ 8 (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่ามีการระบาย

จุดส้ินสุดบ้านนายบุญตัน   ส่ังสอน ความเดือดร้อนให้กับ จ านวน  1  สาย ของประชาชน น้ าและการสัญจรของ

ส่ังสอน  หมูท่ี ่ 8  ต.บ้านเหล่า ราษฎรในพืน้ที่ ในพืน้ที่ ราษฎรได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

106 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. 300,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

ซอยบ้านนายอร่าม  สายยดื เป็นการบรรเทาปัญหา หมูท่ี ่ 8  (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

หมูท่ี ่ 8  ต.บ้านเหล่า ความเดือดร้อนให้กับ จ านวน  1  สาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ราษฎรในพืน้ที่ ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

107 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. - - 200,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

บริเวณซอยบ้านนางฉลอง   เหล่าใหญ่ เป็นการบรรเทาปัญหา หมูท่ี ่ 8  (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

  หมูท่ี ่ 8   ต.บ้านเหล่า ความเดือดร้อนให้กับ จ านวน  1  สาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ราษฎรในพืน้ที่ ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

108 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. 400,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

ซอยในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 8 เป็นการบรรเทาปัญหา ซอยในหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

ต.บ้านเหล่า ความเดือดร้อนให้กับ หมูท่ี ่ 8  ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ราษฎรในพืน้ที่ จ านวน  4  ซอย ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

109 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 350,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก  สายบ้านนายนิยม  เสียงดัง การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมูท่ี ่ 8  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 8  ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

110 โครงการก่อสร้างหูช้างเพือ่ขยายไหล่ เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างหูช้าง - 250,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทาง บริเวณทางเข้าสนามกีฬาหมูบ่้าน การสัญจรไปมาใน เพือ่ขยายไหล่ทาง (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมูท่ี ่ 8  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 8 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

111 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพือ่แก้ไขปัญหา ก่อสร้างรางระบายน้ า - 320,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หน้าบ้านนายใย  เหล่ายาว  ถึงบริเวณ น้ าท่วมขังบ้านเรือน หมูท่ี ่ 8 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

บ้านนายบุญตัน  ส่ังสอน  หมูท่ี ่ 8  ราษฎรในพืน้ที่ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ต.บ้านเหล่า ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 320,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กภายในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมูบ่้าน  8  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 8 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 350,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จุดเร่ิมต้นที่นานายเทพชัย สารตันติพงษ์ การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

จุดส้ินสุดบริเวณบ้านนายชูชาติ  สายยืด การใช้ยานพาหนะ หมู่ที่  8  ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

หมู่ที่  8  ต.บ้านเหล่า ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

114 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพื่อการ เพื่อความสะดวกใน ซ่อมแซมถนนลูกรัง - - 100,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เกษตรในพื้นที่  หมู่ที่  8  ต.บ้านเหล่า การสัญจรไปมาใน สายเพื่อการเกษตร (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

การใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่  หมู่ที่  8  ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

115 โครงการติดต้ังราวกันภัยบริเวณถนนสาย เพื่อความสะดวกใน ติดต้ังราวกันภัย - - - 200,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หลักของหมู่บ้าน จุดเร่ิมต้นบริเวณโรงงาน การสัญจรไปมาใน บริเวณถนนสายหลัก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

น้ าด่ืมตราใบไม้  จุดส้ินสุดบริเวณบ้าน การใช้ยานพาหนะ ของหมู่บ้าน  หมู่ที่  8 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

นางนามัย  ส่ังสอน  หมู่ที่  8  ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

ต.บ้านเหล่า

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

116 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ต่อเติมอาคาร - - - 250,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนมสีถาน กองช่าง

ของหมู่บา้น  หมู่ที่  8  ต.บา้นเหล่า สถานที่ในการท า อเนกประสงค์ (อบต.) ร้อยละ  70 ที่ในการจัดกจิกรรม

กจิกรรมต่าง ๆ ของหมู่บา้น  หมู่ที่  8 ของประชาชน

ในพื้นที่

117 โครงการเสริมผิวจราจร คสล. เพือ่เสริมผิวจราจร คสล. เสริมผิวจราจร คสล. 100,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

บริเวณหน้าบ้านนางแสงเดือน เป็นการบรรเทาปัญหา หมูท่ี ่ 9  (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

ศุภจิตรานนท์  ถึงหน้าบ้านนาง ความเดือดร้อนให้กับ จ านวน  1  สาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ลออ   สมหมาย  หมูท่ี ่ 9  ราษฎรในพืน้ที่ ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ต.บ้านเหล่า  อ.สูงเม่น  จ.แพร่ ดังกล่าว

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. 150,000 - - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

ซอยในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 9 เป็นการบรรเทาปัญหา ซอยในหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

ต.บ้านเหล่า ความเดือดร้อนให้กับ หมูท่ี ่ 9  ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ราษฎรในพืน้ที่ จ านวน  3  ซอย ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. - - 300,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

บริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์ เป็นการบรรเทาปัญหา ซอยในหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

ประจ าหมูบ่้าน ถึงหน้าบ้าน ความเดือดร้อนให้กับ หมูท่ี ่ 9  ของประชาชน สะดวกสบายในการ

นายทองสืบ  สมหมาย  หมูท่ี ่9 ราษฎรในพืน้ที่ ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ต.บ้านเหล่า ดังกล่าว

120 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน เพือ่ซ่อมแซมคอสะพาน ซ่อมแซมคอสะพาน - - - 100,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

บริเวณหน้าบ้าน ด.ต.ธนู   กาศสกูล เป็นการบรรเทาปัญหา หมูท่ี ่ 9  (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

หมูท่ี ่ 9 ต.บ้านเหล่า ความเดือดร้อนให้กับ จ านวน  1  จุด ของประชาชน สะดวกสบายในการ

ราษฎรในพืน้ที่ ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

121 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีต ก่อสร้างลานคอนกรีต - - 200,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

เสริมเหล็กบริเวณศาลาอเนก เสริมเหล็กให้กับราษฎร เสริมเหล็ก  หมูท่ี ่ 9  (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้ใช้ลาน

ประสงค์ประจ าหมูบ่้าน ในพืน้ทีเ่ป็นการบรรเทา จ านวน  1  แห่ง ของประชาชน เอนกประสงค์ในการ

หมูท่ี ่ 9  ต.บ้านเหล่า ปัญหาความเดือดร้อน ในพืน้ที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บริเวณ เพือ่ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. - - - 400,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

หลังบ้านนายจ านงค์  จันทร์เสนา เป็นการบรรเทาปัญหา หมูท่ี ่ 9  (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

ถึงบริเวณสวนนายผล  สมหมาย ความเดือดร้อนให้กับ จ านวน  1  สาย ของประชาชน สะดวกสบายในการ

หมูท่ี ่ 9  ต.บ้านเหล่า ราษฎรในพืน้ที่ ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ดังกล่าว

123 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมถนนลูกรัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

เพือ่การเกษตรทีช่ ารุดเสียหาย เป็น ถนนสายเพือ่การเกษตร ในพืน้ที ่ หมูท่ี ่1 - 9 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

หลุมเป็นบ่อในพืน้ทีต่ าบลบ้านเหล่า ในพืน้ทีเ่ป็นการบรรเทา ต าบลบ้านเหล่า ของประชาชน สะดวกสบายในการ

หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่ 9  ต.บ้านเหล่า ความเดือดร้อนให้กับ ในพืน้ที่ สัญจรไปมาบริเวณ

ราษฎรในพืน้ที่ ดังกล่าว

124 โครงการปรับปรุง บ ารุงรักษา เพือ่ปรับปรุง บ ารุงรักษา ปรังปรุง บ ารุงรักษา - 200,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

และซ่อมแซมฌาปนสถานของ และซ่อมแซมฌาปนสถาน ฌาปนสถานของหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

ทุกหมูบ่้านในพืน้ทีต่ าบล ของหมูบ่้านในพืน้ทีต่ าบล หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่ 9 ของประชาชน สะดวกสบายในการ

บ้านเหล่า บ้านเหล่าทัง้ 9 หมูบ่้าน ในพืน้ที่ ไปประกอบงาน

เพือ่ให้ใช้งานได้ตามปกติ ฌาปนกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

125 โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ เพือ่ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนในพืน้ที่ กองช่าง

ป้ายสัญญาณจราจร/ไฟสัญญาณ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายสัญญาณจราจร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ต าบลบ้านเหล่า

จราจร/ป้ายเตือนภัยต่าง ๆ ไฟสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร ของประชาชน ได้รับความปลอดภัย

ในพืน้ทีต่ าบลบ้านเหล่า และป้ายเตือนภัยต่าง ๆ และป้ายเตือนภัยต่าง ๆ ในพืน้ที่ ในการสัญจรไปมา

126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - - 700,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กบริเวณบ้านนายนิวฒัน์  ข่มอาวธุ การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ถึงบริเวณแยกล าเหมืองใหม่เชือ่มต่อไป การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 9 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ยงัต าบลบ้านกวาง  ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - - - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กและขยายผิวจราจร  หมูท่ี ่ 9 การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็กและขยาย (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ต.บ้านเหล่า  เชือ่มต่อไปยงัหมูท่ี ่ 5  การใช้ยานพาหนะ ผิวจราจร  หมูท่ี ่ 9 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ต.บ้านกวาง ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

128 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณ เพือ่แก้ไขปัญหา ก่อสร้างรางระบายน้ า - - - - 620,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ส่ีแยกบ้านนางสุดา  สายซอ  ถึงบริเวณ น้ าท่วมขังบ้านเรือน หมูท่ี ่ 9 (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

บ้านนายเปล่ียน  ทรัพยสุ์ข  หมูท่ี ่ 9 ราษฎรในพืน้ที่ ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ต.บ้านเหล่า ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

129 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 425,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็กบริเวณประปาหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 9 การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ต าบลบ้านเหล่า เชือ่มต่อไปยงัหมูท่ี ่6 การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 9 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ต าบลบ้านกวาง ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

130 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เพือ่ความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 100,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหล็ก  บริเวณบ้านนายสุทัศน์  ศรีธิ การสัญจรไปมาใน เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

หมูท่ี ่ 9  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 9 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

131 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก เพือ่ความสะดวกใน เสริมผิวแอสฟัสท์ติก - - - 600,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต  ต้ังแต่สะพานหน้าบ้าน การสัญจรไปมาใน คอนกรีต (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

นายต๋อย  สายซอ ถึงบริเวณทีส่วน การใช้ยานพาหนะ หมูท่ี ่ 9 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวติ

นายสินทร  มณีกาศ  หมูท่ี ่ 9  ในพืน้ที่ ทรัพยสิ์น

ต.บ้านเหล่า

132 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี เทลานคอนกรีต - - 200,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนมสีถาน กองช่าง

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บา้น สถานที่ในการท า เสริมเหล็ก (อบต.) ร้อยละ  70 ที่ในการจัดกจิกรรม

หมู่ที่  9  ต.บา้นเหล่า กจิกรรมต่าง ๆ ศาลาอเนกปรสงค์ ของประชาชน

หมู่ที่  9  ในพื้นที่

133 โครงการติดต้ังราวกันภัยบริเวณข้างบ้าน เพื่อความสะดวกใน ติดต้ังราวกันภัย - - - 250,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายสมัคร  ข่มอาวุธ ส้ินสุดบริเวณสะพาน การสัญจรไปมาใน บริเวณถนนสายหลัก (อบต.) ร้อยละ  70 ความสะดวกและ

ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  ต.บ้านเหล่า การใช้ยานพาหนะ ของหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิต

ในพื้นที่ ทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้และติดต้ัง เพื่อขยายเขตไฟฟา้และติดต้ัง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - - 2,700,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

ไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง)  หมู่ที่  3 ไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง) ให้ (ไฟกิ่ง)  ในพื้นที่หมู่ที่  3 (อบต./การ ร้อยละ  70 ต าบลบา้นเหล่า

(ต้ังแต่คันคลองชลประทาน ประชาชนได้รับความสะดวก ไฟฟ้าส่วน ของประชาชน ได้รับความปลอดภยั

หมู่ที่  2 ถึงหมู่ที่  3) และปลอดภยัในการสัญจร ภูมิภาค) ในพื้นที่ ในการสัญจรไปมา

ต.บา้นเหล่า ไปมาในยามค่ าคืน

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้และติดต้ัง เพื่อขยายเขตไฟฟา้และติดต้ัง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - - 5,500,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

ไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณ ไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง) (ไฟกิ่ง)  บริเวณทางเข้า (อบต./การ ร้อยละ  70 ต าบลบา้นเหล่า

ทางเข้า ต.ดอนมลู , ต.บา้นเหล่า ใหป้ระชาชนได้รับความ ต.บา้นเหล่า ต.บา้นกวาง ไฟฟ้าส่วน ของประชาชน ได้รับความปลอดภยั

ต.บา้นกวาง (สายคันคลอง สะดวกและปลอดภยัในการ ต.ดอนมลู  ภูมิภาค) ในพื้นที่ ในการสัญจรไปมา

ชลประทาน 31 ฝ่ังขวา) สัญจรไปมาในยามค่ าคืน

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้และติดต้ัง เพื่อขยายเขตไฟฟา้และติดต้ัง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 1,000,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

ไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 5 ไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง) (ไฟกิ่ง)  บริเวณหมู่ที่ 5  (อบต./การ ร้อยละ  70 ต าบลบา้นเหล่า

เชื่อมไปยังหมู่ที่ 3 ต.บา้นเหล่า ใหป้ระชาชนได้รับความ เชื่อมไปยังหมู่ที่ 3 ไฟฟ้าส่วน ของประชาชน ได้รับความปลอดภยั

สะดวกและปลอดภยัในการ ภูมิภาค) ในพื้นที่ ในการสัญจรไปมา

สัญจรไปมาในยามค่ าคืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้และติดต้ัง เพื่อขยายเขตไฟฟา้และติดต้ัง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 215,000 - - - - ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

ไฟสาธารณะ บริเวณบา้นอาจารย์ ไฟฟา้สาธารณะ (ไฟกิ่ง) (ไฟกิ่ง)  บริเวณหมู่ที่ 1  (อบต.) ร้อยละ  70 ต าบลบ้านเหล่า

สาคร กองเพชร ถึงบริเวณหวั ใหป้ระชาชนได้รับความ ของประชาชน ได้รับความปลอดภัย

สะพานหลังวัดสิทธิวิมล และ สะดวกและปลอดภยัในการ ในพื้นที่ ในการสัญจรไปมา

บริเวณหวัสะพานหมู่ที่  6  สัญจรไปมาในยามค่ าคืน

ต.บา้นเหล่า

5 โครงการจัดหาพลังงานแสง เพื่อจัดหาพลังงานแสง จัดหาพลังงานแสง - - 300,000 400,000 500,000 ความพงึพอใจ เกษตรกรในพื้นที่ กองช่าง

อาทติย์ (โซล่าเซลล์) ใหแ้กร่าษฎร อาทติย์ใหก้บัเกษตรในพื้นที่ อาทติย์ใหก้บัเกษตรกร สนง. สนง. สนง. ร้อยละ  70 ต าบลบ้านเหล่า

ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ต าบลบา้นเหล่าเพื่อใช้ใน ต.บา้นเหล่า พลังงาน พลังงาน พลังงาน ของประชาชน มีพลังงานแสงอาทิตย์

กาเกษตร จ.แพร่ จ.แพร่ จ.แพร่ ในพื้นที่ (โซล่าเซลล์)  ใช้

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ ไฟกิ่ง) ใหแ้ก่ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ใหก้บั ขยายเขตไฟฟา้ - - 400,000 - ความพงึพอใจ ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่  8 กองช่าง

ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่  8  ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่  8  ใหก้บัราษฎรในพื้นที่ (อบต.) ร้อยละ  70 ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้มี

ต.บา้นเหล่า ที่ไฟฟา้เข้าบถ่ึงได้ไฟฟา้ หมู่ที่  8 ของประชาชน ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

ใช้ครบทกุครัวเรือน จ านวน 3 สายทาง ในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้ใหแ้ก่ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ใหก้บั ขยายเขตไฟฟา้ 205,000 - - - - ความพงึพอใจ ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่  3 กองช่าง

ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่  3 ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่  3 ใหก้บัราษฎรในพื้นที่ (อบต.) ร้อยละ  70 ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้มี

ต.บา้นเหล่า ที่ไฟฟา้เข้าบถ่ึงได้ไฟฟา้ หมู่ที่  3 ของประชาชน ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

ใช้ครบทกุครัวเรือน ในพื้นที่

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้เข้าสู่ เพื่อขยายเขตไฟฟา้เข้าสู่ ขยายเขตไฟฟา้ - 500,000 - - - ความพงึพอใจ เพื่อให้ฌาปนสถาน กองช่าง

ฌาปนสถานบา้นน้ าฮอก หมู่ที่ 3 ฌาปนสถานบา้นน้ าฮอก เข้าสู่ฌาปนสถาน (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านน้ าฮอกได้มีไฟฟ้า

ต.บา้นเหล่า เพื่อใช้ในการประกอบพธิีกรรม บา้นน้ าฮอก ของประชาชน ไว้ใช้ในการประกอบ

หมู่ที่  3 ในพื้นที่ พิธีฌาปนกิจ

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้ใหแ้ก่ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ใหก้บั ขยายเขตไฟฟา้ - - 300,000 - - ความพงึพอใจ ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่  6 กองช่าง

ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่  6 ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่  6 ใหก้บัราษฎรในพื้นที่ (อบต.) ร้อยละ  70 ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้มี

ต.บา้นเหล่า ที่ไฟฟา้เข้าบถ่ึงได้ไฟฟา้ หมู่ที่  6 ของประชาชน ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

ใช้ครบทกุครัวเรือน ในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

10 โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟา้ เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟา้ จัดใหม้กีารเปล่ียนหลอด 300,000 - 300,000 - 300,000 ความพงึพอใจ ค่าไฟฟ้าขององค์การ กองช่าง

สาธารณะใหเ้ปน็หลอดไฟ และเปน็การส่งเสริมการ ไฟฟา้สาธารณะ (อบต./ (อบต./ (อบต./ ร้อยละ  70 บริหารส่วนต าบล

LED อนรัุกษพ์ลังงานในเขต ใหเ้ปน็หลอด LED สนง. สนง. สนง. ของประชาชน บ้านเหล่าหรือที่ศาธารณะ

องค์การบริหารส่วนต าบล พลังงาน พลังงาน พลังงาน ในพื้นที่ มีปริมาณลดลง

บา้นเหล่า จ.แพร่ จ.แพร่ จ.แพร่

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - - 250,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ในพื้นที่ของหมู่บา้น  หมู่ที่  1  สะดวกในการสัญจรไปมา ในพื้นที่ของหมู่บา้น (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

ต. บา้นเหล่า เพื่อปอ้งกนัการเกดิ หมู่ที่  1  ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

อบุติัเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

ปลอดภัยยิง่ขึน้

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - 550,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมเดินสายเมนหลักต้ังแต่บา้น สะดวกในการสัญจรไปมา พร้อมเดินสายเมน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

อาจารย์สุวิชย์  ชัยมงคล  ถึงบริเวณ เพื่อปอ้งกนัการเกดิ หมู่ที่  2 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

เขตติดต่อหมู่ที่  5  ต.บา้นเหล่า อบุติัเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

ปลอดภัยยิง่ขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - 550,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมสายเมนหลักบริเวณบา้น สะดวกในการสัญจรไปมา พร้อมเดินสายเมน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

นางสุราณี  สารตันติพงศ์  หมู่ที่  2 เพื่อปอ้งกนัการเกดิ หมู่ที่  2 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

ต.บา้นเหล่า  ถึงบริเวณเขตติดต่อ อบุติัเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

ของต าบลดอนมลู ปลอดภัยยิง่ขึน้

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - 450,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ไฟกิง่) ภายในพืน้ทีห่มูบ่้าน  หมูท่ี ่ 3 สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 3 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

เข้าสู่บ้านน้ าฮอก  หมูท่ี ่ 3 อุบัติเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

ต.บ้านเหล่า

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - 450,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ไฟกิง่)  ต้ังแต่บ้านนางพิกุล  อูเ่งิน สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

ถึงบ้านนายบุญยก  ช่างไม้จีน เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 3 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

หมูท่ี ่ 3  ต.บ้านเหล่า อุบัติเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - 450,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ไฟกิง่)  ต้ังแต่บ้านนายสนัน่  เนือ้อ่อน สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

ถึงบ้านนายอนันต์  สายหยดุ , จากวดั เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 3 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

มณีอรัญญิการามมาถึงบ้านนายอุทัย อุบัติเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

ชาลีวรรณ และบ้านนางทองใบ  

อูเ่งิน  หมูท่ี ่ 3  ต.บ้านเหล่า

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - - 450,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ไฟกิ่ง)  บริเวณสามแยกทางเข้าถนน สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

สายไปองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 3 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

หมู่ที่  3  ต.บ้านเหล่า อุบัติเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - - - 320,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณบ้านนายสุพิน  สายซอ สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

ถึงบริเวณบ้านนายเป็ง  ช้างมูบ เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 4 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

หมู่ที่  4  ต.บ้านเหล่า อุบัติเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

19 โครงการติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยในการผลิตกระแส ติดต้ังไฟฟ้าพลังงาน - 500,000 - - - ความพึงพอใจ เป็นการลดภาระ กองช่าง

(โซลาเซลล์)  บริเวณประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้าในการสูบน้ าประปา แสงอาทิตย ์(โซลาเซลล์) (อบต.) ร้อยละ  70 ค่าใช้จ่ายให้กับ

หมู่ที่  5  ต.บ้านเหล่า เป็นการช่วยประหยดั ระบบประปาหมูบ่้าน ของประชาชน ราษฎรในพืน้ที่

ค่าไฟฟ้า และลดภาระ หมูท่ี ่ 5  

ค่าใช้จ่ายของราษฎร

20 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่ง เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - 950,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณคันคลองชลประทานซอย  31 สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

ฝ่ังขวา (ปากทางเข้าป้ายหมูบ่้าน) เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 5  ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

หมูท่ี ่ 5  ต.บ้านเหล่า อุบัติเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - - 530,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ไฟกิง่)  ภายในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

หมูท่ี ่ 5  ต.บ้านเหล่า เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 5  ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

อุบัติเหตุจากการจราจร จ านวน  3  ซอย ลดลงและมีความ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - 300,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(ไฟกิง่)  ภายในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

หมูท่ี ่ 6  ต.บ้านเหล่า เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 6 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

อุบัติเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - - 350,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณบ้านนายอินชัย  สุนันต๊ะ  สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

หมูท่ี ่ 7  ต.บ้านเหล่า เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 7 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

อุบัติเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - - 400,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากบ้านนายสมบัติ  สัทธรรมนุวงศ์ สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

ถึงบริเวณบ้านนายอนันต์  เหล่าสูง เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 8 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

หมูท่ี ่ 8  ต.บ้านเหล่า อุบัติเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

25 โครงการขยายไฟฟ้าจากสนามกีฬา เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - - 200,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ของหมูบ่้าน ถึงบริเวณบ้านนายสุพัฒน์ สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

ส่ังสอน  หมูท่ี ่ 8  ต.บ้านเหล่า เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 8 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

อุบัติเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - 560,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ให้กับราษฎรในพืน้ทีห่มูท่ี ่ 9  สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

ต.บ้านเหล่า เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 9 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

อุบัติเหตุจากการจราจร จ านวน  8  สาย ลดลงและมีความ

27 โครงการขยายเขตการติดต้ังและ เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - 500,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนในต าบล กองช่าง

เพิม่จุดไฟฟ้าสาธารณะในหมูบ่้าน สาธารณะในพืน้ทีต่ าบล ในพืน้ทีต่ าบลบ้านเหล่า (อบต.) ร้อยละ  70 บ้านเหล่าได้รับความ

ในพืน้ทีต่ าบลบ้านเหล่า บ้านเหล่าทัง้ 9 หมูบ่้าน หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่ 9 ของประชาชน สะดวกสบายในการ

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ในพืน้ที่ สัญจรไปมาในเวลา

ความปลอดภัยในการสัญจร กลางคืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

28 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมีความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - 200,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จุดเร่ิมต้นบริเวณบา้นนายยม สะดวกในการสัญจรไปมา ในพืน้ทีข่องหมูบ่้าน (อบต.) ร้อยละ  70 สะดวกปลอดภัย

เหล่าใหญ่  จุดส้ินสุดบริเวณคลอง เพือ่ป้องกันการเกิด หมูท่ี ่ 2 ของประชาชน อุบัติเหตุจากการจราจร

ชลประทานซอย  31  อุบัติเหตุจากการจราจร ลดลงและมีความ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 (ต้องท า) จ าเปน็เรง่ด่วนในด้านแหล่งน้ า  ถนน  สะพาน
    3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
         3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา


