
แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๑ โครงการขุดลอกพร้อมดาดคอน เพื่อขุดลอกและดาดคอนกรีต ขุดลอกพร้อมดาด - 2,000,000 - - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

กรีตล้าเหมืองพาน  หมู่ที่  ๑ ล้าเหมืองพานให้เกษตรกรได้ คอนกรีตล้าเหมืองพาน (อบต./อบจ. ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ต.บ้านเหล่า ใช้น้้าเพื่อท้าการเกษตรได้ หมู่ที่  ๑ จังหวัด) การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

อย่างเพียงพอ ที่เพียงพอ

๒ โครงการขุดลอกล้าเหมืองสายเพื่อ เพื่อขุดลอกล้าเหมืองสายเพื่อ ขุดลอกล้าเหมือง - - - 250,000 - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

การเกษตร เพื่อพัฒนาทางไหล การเกษตรให้กับเกษตรกรใน สายเพื่อการเกษตร (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ของน้้าในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า พื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า ในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ที่เพียงพอ

๓ โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาย เพื่อขุดลอกล้าเหมืองสายเพื่อ ขุดลอกล้าเหมืองสาย - - 200,000 - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่  5  การเกษตรให้กับราษฎรใน เพื่อการเกษตรในพื้นที่ (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ต.บ้านเหล่า พื้นที่ได้มีน้้าใช้เพื่อการเกษตร หมู่ที่  5  การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

อย่างเพียงพอ ที่เพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๔ โครงการขุดลอกพร้อมดาดคอน เพื่อพัฒนาล้าเหมืองห้วยน้้า ขุดลอกพร้อมดาด - - 750,000 - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

กรีตล้าเหมืองห้วยน้้าฮอก ฮอก หมู่ที่ ๓  ให้แก่เกษตรกร คอนกรีตล้าเหมืองห้วย (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

หมู่ที่  ๓  ต.บ้านเหล่า ได้ใช้น้้าเพื่อท้าการเกษตร น้้าฮอก  หมู่ที่  ๓ การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

อย่างเพียงพอ ที่เพียงพอ

๕ โครงการขุดลอกพร้อมดาดคอน เพื่อพัฒนาล้าเหมืองร่องกอก ขุดลอกพร้อมดาด - 700,000 - - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

กรีตล้าเหมืองร่องกอก หมู่ที่  ๓ หมู่ที่ ๓  ให้แก่เกษตรกร คอนกรีตล้าเหมือง (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ต.บ้านเหล่า ได้ใช้น้้าเพื่อท้าการเกษตร ร่องกอก  หมู่ที่  ๓ การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

อย่างเพียงพอ ที่เพียงพอ

๖ โครงการขุดลอกล้าเหมืองหลวง เพื่อพัฒนาล้าเหมืองหลวง ขุดลอกล้าเหมืองหลวง 300,000 - - - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

สายแตลูกต้น พร้อมก่อสร้าง สายแตลูกต้นที่มีสภาพต้ืนเขิน สายแตลูกต้น พร้อมก่อ (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

พนังบริเวณพื้นที่หมู่ที่  ๑ และ ให้น้้าไหลผ่านเข้าสู่พื้นที่การ สร้างพนัง หมู่ที่ ๑ และ การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

หมู่ที่  ๔ เกษตรได้อย่างทั่วถึง และ หมู่ที่  ๔ ที่เพียงพอ

เพียงพอกับความต้องการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๗ โครงการขุดลอกพร้อมดาด เพื่อพัฒนาล้าเหมืองง่า ขุดลอกพร้อมดาดล้า - 100,000 - - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

ล้าเหมืองง่า  หมู่ที่  ๔ ที่มีสภาพต้ืนเขินให้น้้าไหล เหมืองง่า หมู่ที่  ๔ (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ต.บ้านเหล่า ผ่านเข้าสู่พื้นที่การกษตร การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ ที่เพียงพอ

กับความต้องการ

๘ โครงการขุดลอกล้าเหมืองกว้าว เพื่อพัฒนาล้าเหมืองกว้าว ขุดลอกพร้อมดาดล้า - - 100,000 - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๖  และหมู่ที่ ๘ ที่มีสภาพต้ืนเขินให้น้้าไหล เหมืองกว้าว หมู่ที่  5 (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ต.บ้านเหล่า ผ่านเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่  ๘ การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ ที่เพียงพอ

กับความต้องการ

๙ โครงการดาดล้าเหมืองสายเพื่อ เพื่อพัฒนาล้าเหมืองสายเพื่อ ดาดล้าเหมืองสายเพื่อ - 200,000 - - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

การเกษตรต้ังแต่สายตะวันออก การเกษตรที่มีสภาพต้ืนเขินให้ การเกษตร  หมู่ที่  ๗ (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ป่าช้าถึงบริเวณที่นานายวินัส น้้าไหลผ่านเข้าสู่พื้นที่การเกษตร การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

มีเดช  หมู่ที่  ๗ ต.บ้านเหล่า ได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ ที่เพียงพอ

กับความต้องการ

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๑๐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลให้ ขุดเจาะบ่อบาดาล 100,000 - - - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

เพื่อการเกษตรในพื้นที่สาธารณะ กับเกษตรกรที่ท้าการเกษตร ให้กับเกษตรในพื้นที่ (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

หมู่ที่  ๑ - หมู่ที่  ๙  ต.บ้านเหล่า ได้มีน้้าใช้ในช่วงฤดูแล้ง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่  ๙ การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ที่เพียงพอ

ภัยแล้งให้กับเกษตรกรได้

๑๑ โครงการขุดลอกพร้อมดาด เพื่อขุดลอกพร้อมดาดคอน ขุดลอกพร้อมดาดคอน - 450,000 - - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

คอนกรีตล้าเหมืองเก๊าตอง กรีตล้าเหมืองเก๊าตอง กรีตล้าเหมืองเก๊าตอง (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

พร้อมวางท่อลอดผ่านถนนสาย ให้กับเกษตรกรที่ท้าการ และวางท่อลอด การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

หลัก  หมู่ที่  ๖ ต.บ้านเหล่า เกษตรได้อย่างทั่วถึง และ หมู่ที่  ๖ ที่เพียงพอ

เพียงพอกับความต้องการ

๑๒ โครงการขุดลอกพร้อมดาดคอน เพื่อขุดลอกพร้อมดาดคอน ขุดลอกพร้อมดาดคอน - - 700,000 - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

กรีตล้าเหมืองกลาง - ล้าเหมือง กรีตล้าเหมืองกลาง กรีตล้าเหมืองกลาง (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

น้อย หมู่ที่  ๖  ต.บ้านเหล่า ให้กับเกษตรกรที่ท้าการ และวางท่อลอด การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

เกษตรได้อย่างทั่วถึง และ หมู่ที่  ๖ ที่เพียงพอ

เพียงพอกับความต้องการ

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

13 โครงการขุดลอกล้าเหมืองแต เพื่อขุดลอกล้าเหมือง ขุดลอกล้าเหมือง - 500,000 - - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

เก๊าเต๋ยบ้านนางสงกรานต์ แตเก๊าเต๋ย  หมู่ที่  8 แตเก๊าเต๋ย (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ข่มอาวุธ ถึงถนนสายบ้านเหล่า ให้กับเกษตรกรที่ท้าการ หมู่ที่  8 การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

บ้านกาศ และบ้านนายสุวิทย์ เกษตรได้อย่างทั่วถึง และ ที่เพียงพอ

สีนวลเขียว ถึงบ้านอาจารย์ เพียงพอกับความต้องการ

ไพรัช  จ้าลองราษฎร์ หมู่ที่  8

14 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพื่อขุดลอกล้าเหมือง ขุดลอกล้าเหมือง - 120,000 - - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

ร่องฟ้าแมบ  หมู่ที่  9 ร่องฟ้าแมบ หมู่ที่  9 ร่องฟ้าแมบ (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ให้กับเกษตรกรที่ท้าการ หมู่ที่  9 การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

เกษตรได้อย่างทั่วถึง และ ที่เพียงพอ

เพียงพอกับความต้องการ

15 โครงการขุดลอกแตเตาปูน เพื่อขุดลอกล้าเหมือง ขุดลอกล้าเหมือง - - 550,000 - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

หมู่ที่  9  แตเต๋าปูน หมู่ที่  9 แตเตาปูน  หมู่ที่  9 (อบต./อบจ.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ให้กับเกษตรกรที่ท้าการ การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

เกษตรได้ใช้น้้าอย่างทั่วถึง ที่เพียงพอ

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

16 สนับสนุนการจัดหาน้้ามันให้กับ เพื่อจัดหาน้้ามันให้กับเกษตร จัดหาน้้ามันให้กับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

เกษตรกรในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า กรในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า เกษตรกรในพื้นที่ต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง บ้านเหล่า การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ที่เพียงพอ

17 โครงการสูบน้้าเพื่อการเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้าน สูบน้้าให้กับเกษตรกร 300,000 - - - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าน้้ามันในการสูบน้้าทางการ ในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า (อบต./ ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

เกษตร และหันมาใช้พลังงาน ด้วยเซลล์พลังงานแสง สนง. การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ทดแทน อาทิตย์ พลังงาน ที่เพียงพอ

จ.แพร่

18 โครงการขุดเจาะบ่อประปา เพื่อขุดเจาะบ่อประปาของ ขุดเจาะบ่อประปา - 300,000 - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนต้าบล กองช่าง

ของหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  หมู่บ้าน  ให้มีปริมาณน้้า ของหมู่บ้าน (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน บ้านเหล่า  มีน้้าใช้เพื่อ

ใช้อย่างเพียงพอ หมู่ที่  8 การอุปโภค การอุปโภค บริโภค

บริโภคอย่าง ที่สะอาด  ปลอดภัย

เพียงพอ และมีปริมาณที่เพียงพอ

ในชีวิตประจ้าวัน

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

19 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บ้ารุง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 องค์การบริหาร องค์การบริหารส่วน กองช่าง

รักษากิจการประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาระบบ กิจการประปาของ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส่วนต้าบลบ้าน ต้าบลบ้านเหล่ามี

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  9  ต.บ้านเหล่า ประปาหมู่บ้านที่เสียหายมาก หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 เหล่ามีประสิทธิ ศักยภาพและการปฏิบัติ

หรือเกินก้าลังความสามารถ 1  ต.ค.- 30 ก.ย. ภาพในการปฏิบัติ งานมีประสิทธิภาพ

ของคณะกรรมการบริหาร ของทุกปี งานสูงร้อยละ  มากขึ้น

กิจการประปาหมู่บ้านที่จะ 70  ขึ้นไป

ซ่อมแซมได้

20 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสอบคุณภาพน้้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 องค์การบริหาร องค์การบริหารส่วน กองช่าง

คุณภาพน้้าประปาของหมู่บ้าน ตรวจสอบรับรองคุณภาพน้้า ประปาในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส่วนต้าบลบ้าน ต้าบลบ้านเหล่ามี

ประปาของหมู่บ้าน หมู่ที่  1 - หมู่ที่  9 เหล่ามีประสิทธิ ศักยภาพและการปฏิบัติ

1  ต.ค.- 30 ก.ย. ภาพในการปฏิบัติ งานมีประสิทธิภาพ

ของทุกปี งานสูงร้อยละ  มากขึ้น

70  ขึ้นไป

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

21 โครงการติดต้ังแผงพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้าน ติดต้ังประปา 300,000 - - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนต้าบล กองช่าง

แสงอาทิตย์ระบบประปา ค่าไฟฟ้า  เป็นการปลุกจิต หมู่บ้านโดยใช้พลังงาน (อบต./ ๗๐  มีน้้าใช้ใน บ้านเหล่า  มีน้้าใช้เพื่อ

หมู่บ้าน ส้านึกให้กับประชาชนหันมา เซลล์แสงอาทิตย์ สนง. การอุปโภค การอุปโภค บริโภค

ลดใช้พลังงานทดแทน ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๙ พลังงาน บริโภคอย่าง ที่สะอาด  ปลอดภัย

ต้าบลบ้านเหล่า จังหวัดแพร่ เพียงพอ และมีปริมาณที่เพียงพอ

ในชีวิตประจ้าวัน

22 โครงการติดต้ังถังกรองน้้าระบบ เพื่อปรับปรุงระบบประปา ติดต้ังถังกรองน้้า - 200,000 - - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนต้าบล กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  ของหมู่บ้านให้มีน้้าประปา ระบบประปาหมู่บ้าน (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน บ้านเหล่า  มีน้้าใช้เพื่อ

ที่ใสสะอาด  ปลอดภัย หมู่ที่  5 การอุปโภค การอุปโภค บริโภค

ปราศจากเชื้อโรค บริโภคอย่าง ที่สะอาด  ปลอดภัย

เพียงพอ และมีปริมาณที่เพียงพอ

ในชีวิตประจ้าวัน

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

23 โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้้า เพื่อก่อสร้างวางท่อส่งน้้า ก่อสร้างวางท่อส่งน้้า - 850,000 - - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

คสล. เพื่อการเกษตร บริเวณ คสล. ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ คสล.  หมู่ที่  8  (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ล้าเหมืองแตเก๋าเต๋ย  หมู่ที่  8  เป็นการแก้ไขปัญหาความ จ้านวน  1  สาย การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ต.บ้านเหล่า เดือดร้อนให้กับเกษตรกร ที่เพียงพอ

24 โครงการขุดลอกคลองชลประทาน เพื่อขุดลอกคลองชลประทาน ขุดลอกเพื่อก้าจัดวัชพืช - - - 500,000 - ความพึงพอใจ เป็นการบรรเทาปัญหา กองช่าง

เพื่อก้าจัดวัชพืชและตะกอนดิน ก้าจัดวัชพืชและตะกอนดิน และตะกอนดิน (อบจ./ ร้อยละ  70 ความเดือดร้อนให้กับ

พื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า บ้านกวาง พื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า กรมส่งเสริม) ของประชาชน ราษฎรในพื้นที่

ดอนมูล หัวฝาย บ้านกวาง ดอนมูล หัวฝาย ในพื้นที่

25 โครงการขุดลอกคลองซอย เพื่อขุดลอกล้าเหมืองคลอง ขุดลอกคลองซอย - - - 500,000 - ความพึงพอใจ เป็นการบรรเทาปัญหา กองช่าง

คลองไส้ไก่ในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า ซอย  และคลองไส้ไก่ และคลองไส้ไก่ (อบต.) ร้อยละ  70 ความเดือดร้อนให้กับ

ในพื้นที่ต้าบลบ้านเหล่า ในพื้นที่ต้าบล ของประชาชน ราษฎรในพื้นที่

เพื่อเป็นการบรรเทา บ้านเหล่า ในพื้นที่

ปัญหาความเดือดร้อน

ให้กับราษฎร

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

๒๖ โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมี ปรับปรุงระบบประปา - 300,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ของหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  น้้าเพื่อการอุปโภค ของหมู่บ้าน  หมุ่ที่  6 (อบต.) จ้านวน เพื่อการบริโภค

ต.บ้านเหล่า บริโภคอย่างเพียงพอ (เปล่ียนถังกรองน้้า) ครัวเรือนที่ อุปโภค 

และทั่วถึง ขาดแคลนน้้า อย่างเพียงพอ

ใช้ลดลง

๒๗ โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ขุดลอกล้าเหมือง - - - 200,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

สายร้องบุ้ง  หมู่ที่  1  หมู่ที่  1  มีน้้าใช้เพื่อการ สายร้องบุ้ง (อบต.) ร้อยละ  70 เพื่อการบริโภค

เกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  1  ของประชาชน อุปโภค และท้า

ในพื้นที่ การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

๒๘ โครงการดาดล้าเหมืองสายเพื่อการ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ดาดล้าเหมือง - - - 200,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

เกษตร  หมู่ที่  1  ต.บ้านเหล่า หมู่ที่  1  มีน้้าใช้เพื่อการ สายเพื่อการเกษตร (อบต.) ร้อยละ  70 เพื่อการบริโภค

เกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  1 ของประชาชน อุปโภค และท้า

ในพื้นที่ การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

29 โครงการดาดล้าเหมืองสายเพื่อการ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ดาดล้าเหมือง - - - 200,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

เกษตร  หมู่ที่  2  ต.บ้านเหล่า หมู่ที่  2  มีน้้าใช้เพื่อการ สายเพื่อการเกษตร (อบต.) ร้อยละ  70 เพื่อการบริโภค

เกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  2 ของประชาชน อุปโภค และท้า

ในพื้นที่ การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

30 โครงการขุดลอกล้าเหมืองเคาะ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ขุดลอกล้าเหมือง - - - 100,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที่  3  ต.บ้านเหล่า หมู่ที่  3  มีน้้าใช้เพื่อการ สายเพื่อการเกษตร (อบต.) ร้อยละ  70 เพื่อการบริโภค

เกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  3 ของประชาชน อุปโภค และท้า

ในพื้นที่ การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

31 โครงการขุดลอกพร้อมดาดล้าเหมือง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ขุดลอกพร้อมดาด - 200,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

แตลูกต้น  สายที่  1  หมู่ที่  4  หมู่ที่  4  มีน้้าใช้เพื่อการ ล้าเหมืองสายเพื่อ (อบต.) ร้อยละ  70 เพื่อการบริโภค

ต.บ้านเหล่า เกษตรอย่างเพียงพอ การเกษตร  หมู่ที่  3 ของประชาชน อุปโภค และท้า

ในพื้นที่ การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

32 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสายเพื่อ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ขุดลอกล้าเหมือง - - - 100,000 - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

การเกษตร  หมู่ที่  6  ต.บ้านเหล่า หมู่ที่  6  มีน้้าใช้เพื่อการ สายเพื่อการเกษตร (อบต.) จ้านวน เพื่อการบริโภค

เกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  6 ครัวเรือนที่ อุปโภค และท้า

ขาดแคลนน้้า การเกษตรอย่าง

ใช้ลดลง เพียงพอ 

33 โครงการดาดล้าเหมืองเก๊าตอง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ดาดล้าเหมือง - - - 200,000 - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที่  6  ต.บ้านเหล่า หมู่ที่  6  มีน้้าใช้เพื่อการ เก๊าตอง (อบต.) จ้านวน เพื่อการบริโภค

เกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  6 ครัวเรือนที่ อุปโภค และท้า

ขาดแคลนน้้า การเกษตรอย่าง

ใช้ลดลง เพียงพอ 

34 โครงการขุดเจาะบ่อประปาน้้าลึก เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า ขุดเจาะบ่อประปา - 300,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

(บ่อบาดาล)  บริเวรประปา อุปโภค-บริโภค และให้เพียงพอ หมู่ที่  7 (อบต.) ร้อยละ  70 เพื่อการบริโภค

หมู่บ้าน  หมู่ที่  7 ต่อการผลิตน้้าดิบต่อการผลิต ต.บ้านเหล่า ของประชาชน อุปโภค และท้า

น้้าประปา ในพื้นที่ การเกษตร

อย่างเพียงพอ

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

35 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสายเพื่อ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ขุดลอกล้าเหมือง - - 100,000 - - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

การเกษตร  หมู่ที่  7  ต.บ้านเหล่า หมู่ที่  7  มีน้้าใช้เพื่อการ สายเพื่อการเกษตร (อบต.) จ้านวน เพื่อการบริโภค

เกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  7 ครัวเรือนที่ อุปโภค และท้า

ขาดแคลนน้้า การเกษตรอย่าง

ใช้ลดลง เพียงพอ 

36 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้า ก่อสร้างระบบประปา - 650,000 - - - ความพึงพอใจ สามารถแก้ไขปัญหาการ กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ที่  8  อุปโภค-บริโภค และให้เพียงพอ หมู่บ้าน (อบต.) ร้อยละ  70 ขาดแคลนน้้าในการอุโภค

ต่อการผลิตน้้าดิบต่อการผลิต หมู่ที่  8 ของประชาชน บริโภคของประชาชนใน

น้้าประปา ในพื้นที่ พื้นที่ได้

37 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อการอุปโภค ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ - 300,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

ของหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  บริโภคอย่างเพียงพอ ประปาของหมู่บ้าน (อบต.) จ้านวน เพื่อการบริโภค

ต. บ้านเหล่า และทั่วถึง หมู่ที่  9 ครัวเรือนที่ อุปโภค และท้า

ขาดแคลนน้้า การเกษตรอย่าง

ใช้ลดลง เพียงพอ 

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

38 โครงการซ่อมแซมฝายแสงจันทร์ เพื่อป้องกันและแก้ไข ซ่อมแซมฝายแสงจันทร์ 100,000 - - - - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที่  1  ต.บ้านเหล่า ปัญหาการขาดแคลน หมู่ที่  1 (อบต.) จ้านวน เพื่อการบริโภค

น้้าเพื่ออุปโภค และ ครัวเรือนที่ อุปโภค และท้า

การท้าเกษตร ขาดแคลนน้้า การเกษตรอย่าง

ใช้ลดลง เพียงพอ 

39 โครงการซ่อมแซมฝายต้นค่า เพื่อป้องกันและแก้ไข ซ่อมแซมฝายต้นค่า 100,000 - - - - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที่  1  ต.บ้านเหล่า ปัญหาการขาดแคลน หมู่ที่  1 (อบต.) จ้านวน เพื่อการบริโภค

น้้าเพื่ออุปโภค และ ครัวเรือนที่ อุปโภค และท้า

การท้าเกษตร ขาดแคลนน้้า การเกษตรอย่าง

ใช้ลดลง เพียงพอ 

40 โครงการดาดล้าเหมืองเข้าสู่พื้นที่ ดาดล้าเหมืองเข้าสู่พื้นที่ ขุดลอกสระเก็บน้้า - - - 500,000 - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

ทางการเกษตรให้กับราษฎรในพื้น ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ปงเก๊าลาน (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ที่บ้านน้้าฮอก  หมู่ที่  3  ในพื้นที่ได้มีน้้าใช้เพื่อการ หมู่ที่  3 การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ต.บ้านเหล่า เกษตรอย่างเพียงพอ ที่เพียงพอ

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

41 โครงการซ่อมแซมฝายปงเก๊าลาน เพื่อป้องกันและแก้ไข ซ่อมแซมฝายปงเก๊าลาน 150,000 - - - - ร้อยละของ ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที่  3  ต.บ้านเหล่า ปัญหาการขาดแคลน หมู่ที่  3 จ้านวน เพื่อการบริโภค

น้้าเพื่ออุปโภค และ ครัวเรือนที่ อุปโภค และท้า

การท้าเกษตร ขาดแคลนน้้า การเกษตรอย่าง

ใช้ลดลง เพียงพอ 

42 โครงการดาดล้าเหมืองเข้าสู่พื้นที่ ดาดล้าเหมืองเข้าสู่พื้นที่ ขุดลอกสระเก็บน้้า - - - 500,000 - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

ทางการเกษตรให้กับราษฎรในพื้น ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ปงเก๊าลาน (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ที่บ้านน้้าฮอก  หมู่ที่  3  ในพื้นที่ได้มีน้้าใช้เพื่อการ หมู่ที่  3 การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ต.บ้านเหล่า เกษตรอย่างเพียงพอ ที่เพียงพอ

43 โครงการดาดเรียงหินยาแนว เพื่อป้องกันน้้ากัดเซาะ ดาดเรียงหินยาแนว - - 750,000 - - ร้อยละของ สามารถบรรเทา กองช่าง

บริเวณสองฝ่ังของล้าน้้าแม่สาย ตล่ิงพังเสียหายในเวลาที่ บริเวณล้าน้้าแม่สาย (อบต.) จ้านวน ปัญหาความเดือดร้อน

บริเวณหมู่ที่  9  ต.บ้านเหล่า มีน้้าหลาก หมู่ที่  9 ครัวเรือนที่ ของเกษตรกรได้

และหมู่ที่  6  ต้าบลบ้านกวาง ขาดแคลนน้้า

ใช้ลดลง

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

44 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ขุดเจาะบ่อบาดาล - - 300,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 อุปโภค  บริโภคที่เพียงพอ ระบบประปาหมู่บ้าน (อบต.) ร้อยละ  70 น้้าอุปโภค  บริโภค

ต.บ้านเหล่า หมู่ที่  1 ของประชาชน อย่างเพียงพอ

ในพื้นที่

45 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาย เพื่อขุดลอกพร้อมดาดคอน ขุดลอกล้าเหมือง - - 400,000 - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

กลางร้อง  เร่ิมต้นบริเวณบ้าน กรีตล้าเหมืองกลาง สายกลางร้อง (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

นายเอี่ยม  สีหมอก  จุดส้ินสุด ให้กับเกษตรกรที่ท้าการ หมู่ที่  2  การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

บริเวณเขตติดต่อต้าบลดอนมูล เกษตรได้อย่างทั่วถึง และ ที่เพียงพอ

เพียงพอกับความต้องการ

46 โครงการท้าความสะอาดรางระบาย เพื่อท้าความสะอาดราง ท้าความสะอาด - - 100,000 - - ความพึงพอใจ รางระบายน้้าสะอาด กองช่าง

น้้า  จุดเร่ิมต้นบ้านนางประนอม ระบายน้้าไม่ให้มีกล่ิน รางระบายน้้า (อบต.) ร้อยละ  70 ป้องกันน้้าท่วมขังได้

สุวรรณชัย  ไปตลอดถนนสาย เหม็น  และป้องกันน้้าท่วมขัง ในพื้นที่  หมู่ที่  2 ของประชาชน

หลักของหมู่บ้าน ในพื้นที่

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

47 โครงการขุดลอกล้าเหมืองไส้ไก่ เพื่อขุดลอกล้าเหมือง ขุดลอกล้าเหมือง - - - 200,000 - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

จุดเร่ิมต้นบ้านนายอาวุธ  ส้าเภา ไส้ไก่ให้กับเกษตรกร ไส้ไก่  หมู่ที่  2 (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ส้ินสุดบริเวณเขตติดต่อของต้าบล ในพื้นที่ได้มีน้้าใช้เพื่อการ การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ดอนมูล  เกษตรอย่างเพียงพอ ที่เพียงพอ

48 โครงการวางท่อประปาใหม่ บริเวณ เพื่อวางท่อระบบประปา วางท่อประปา - - 400,000 - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนต้าบล กองช่าง

สระเก็บน้้าประปาไปตามถนนสาย ของหมู่บ้านให้มีน้้าประปา บริเวณสระประปา (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน บ้านเหล่า  มีน้้าใช้เพื่อ

ปงเก๊าลาน  และบริเวณหน้าศูนย์ ที่ใสสะอาด  ปลอดภัย ของหมู่บ้าน  การอุปโภค การอุปโภค บริโภค

พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้้าฮอก  หมู่ที่ 3 ปราศจากเชื้อโรค หมู่ที่  3  บริโภคอย่าง ที่สะอาด  ปลอดภัย

ต.บ้านเหล่า เพียงพอ และมีปริมาณที่เพียงพอ

ในชีวิตประจ้าวัน

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซม - - - 200,000 - ประชาชนร้อยละ ประชาชนต้าบล กองช่าง

ประปาของหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  ของหมู่บ้านให้มีน้้าประปา ระบบประปาของ (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน บ้านเหล่า  มีน้้าใช้เพื่อ

ต.บ้านเหล่า ที่ใสสะอาด  ปลอดภัย หมู่บ้าน  หมู่ที่  5 การอุปโภค การอุปโภค บริโภค

ปราศจากเชื้อโรค บริโภคอย่าง ที่สะอาด  ปลอดภัย

เพียงพอ และมีปริมาณที่เพียงพอ

ในชีวิตประจ้าวัน

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซม 250,000 - ประชาชนร้อยละ ประชาชนต้าบล กองช่าง

สูบน้้าของระบบประปาหมู่บ้าน สูบน้้าของระบบประปา อาคารสูบน้้าระบบ (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน บ้านเหล่า  มีน้้าใช้เพื่อ

หมู่ที่  5  ต.บ้านเหล่า ของหมู่บ้านให้มีน้้าประปา ประปาของหมู่บ้าน การอุปโภค การอุปโภค บริโภค

ที่ใสสะอาด  ปลอดภัย หมู่ที่  5  บริโภคอย่าง ที่สะอาด  ปลอดภัย

ปราศจากเชื้อโรค เพียงพอ และมีปริมาณที่เพียงพอ

ในชีวิตประจ้าวัน

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

51 โครงการขุดลอกและดาดคอนกรีต เพื่อขุดลอกและดาดคอนกรีต ขุดลอกล้าเหมืองสาย 250,000 - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

ล้าเหมืองเก๊าตอง  หมู่ที่  6  ล้าเหมืองเก๊าตองให้กับเกษตร เพื่อการเกษตรในพื้นที่ (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ต.บ้านเหล่า ในพื้นที่ได้มีน้้าใช้เพื่อการเกษตร หมู่ที่  5  การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

อย่างเพียงพอ ที่เพียงพอ

52 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซม - - - 200,000 - ประชาชนร้อยละ ประชาชนต้าบล กองช่าง

ประปาของหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  ของหมู่บ้านให้มีน้้าประปา ระบบประปาของ (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน บ้านเหล่า  มีน้้าใช้เพื่อ

ต.บ้านเหล่า ที่ใสสะอาด  ปลอดภัย หมู่บ้าน  หมู่ที่  6 การอุปโภค การอุปโภค บริโภค

ปราศจากเชื้อโรค บริโภคอย่าง ที่สะอาด  ปลอดภัย

เพียงพอ และมีปริมาณที่เพียงพอ

ในชีวิตประจ้าวัน

53 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ขุดเจาะบ่อบาดาล 300,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

ประปา (ประปาส้ารอง)  หมู่ที่  7  อุปโภค  บริโภคที่เพียงพอ ระบบประปาหมู่บ้าน (อบต.) ร้อยละ  70 น้้าอุปโภค  บริโภค

ต.บ้านเหล่า หมู่ที่  7 ของประชาชน อย่างเพียงพอ

ในพื้นที่

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

54 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสายเพื่อ เพื่อขุดลอกล้าเหมืองสายเพื่อ ขุดลอกล้าเหมืองสาย - - 200,000 - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

การเกษตรในพื้นที่  หมู่ที่  7  การเกษตรให้กับราษฎรใน เพื่อการเกษตรในพื้นที่ (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ต.บ้านเหล่า พื้นที่ได้มีน้้าใช้เพื่อการเกษตร หมู่ที่  7 การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

อย่างเพียงพอ ที่เพียงพอ

55 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซม - - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ ประชาชนต้าบล กองช่าง

ประปาของหมู่บ้าน  หมู่ที่  7 ของหมู่บ้านให้มีน้้าประปา ระบบประปาของ (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน บ้านเหล่า  มีน้้าใช้เพื่อ

ต.บ้านเหล่า ที่ใสสะอาด  ปลอดภัย หมู่บ้าน  หมู่ที่  7 การอุปโภค การอุปโภค บริโภค

ปราศจากเชื้อโรค บริโภคอย่าง ที่สะอาด  ปลอดภัย

เพียงพอ และมีปริมาณที่เพียงพอ

ในชีวิตประจ้าวัน

56 โครงการวางท่อล้าเหมืองสาธารณะ เพื่อวางท่อล้าเหมืองสาธารณะ วางท่อล้าเหมือง - - - 350,000 - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

บริเวณหลังโรงเรียนบ้านเหล่าพิชัย เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้้าใช้ สาธารณะในพื้นที่ (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ส้ินสุดบริเวณหมู่ที่  2  ต.บ้านเหล่า เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  7  การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ที่เพียงพอ

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

57 โครงการขุดลอกล้าเหมืองหลวง เพื่อขุดลอกล้าเหมืองหลวง ขุดลอกล้าเหมือง - - 200,000 - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

บริเวณประปาของหมู่บ้าน เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้้าใช้ หลวงในพื้นที่ (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

หมู่ที่  8  ต.บ้านเหล่า เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  8 การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ที่เพียงพอ

58 โครงการขุดลอกล้าเหมืองแต เพื่อขุดลอกล้าเหมืองแตเก๋าเตย ขุดลอกล้าเหมือง - - 200,000 - - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

เก๋าเตย  หมู่ที่  8  ต.บ้านเหล่า เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้้าใช้ แตเก๊าเตยในพื้นที่ (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ หมู่ที่  8 การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

ที่เพียงพอ

59 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า ขุดเจาะบ่อบาดาล - - - 300,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน   หมู่ที่  8  อุปโภค  บริโภคที่เพียงพอ ระบบประปาหมู่บ้าน (อบต.) ร้อยละ  70 น้้าอุปโภค  บริโภค

ต.บ้านเหล่า หมู่ที่  8 ของประชาชน อย่างเพียงพอ

ในพื้นที่

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน



แบบ  ผ.02

         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

60 โครงการดาดล้าเหมืองกั้นการพัง เพื่อดาดล้าเหมืองกั้นการพัง ดาดล้าเหมืองกั้นการพัง - - - 565,000 - เกษตรกรร้อยละ เกษตรกรใช้น้้าท้าการ กองช่าง

ทลายของถนนและคลองส่งน้้า ทลายของถนนและคลองส่ง ทลายของถนนและ (อบต.) ๗๐  มีน้้าใช้ใน เกษตรได้อย่างทั่วถึง

เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ น้้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ คลองส่งน้้าในพื้นที่ การเกษตร มีน้้าใช้ในปริมาณ

หมู่ที่  9  ต.บ้านเหล่า หมู่ที่  9 ที่เพียงพอ

61 โครงการวางท่อระบบประปาของ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้า วางท่อระบบประปา - - - 300,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

หมู่บ้าน พร้อมติดต้ังมิเตอร์วัดน้้า อุปโภค  บริโภคที่เพียงพอ พร้อมติดต้ังมิเตอร์ (อบต.) ร้อยละ  70 น้้าอุปโภค  บริโภค

ให้กับราษฎณในพื้นที่  หมู่ที่  4  ในพื้นที่  หมู่ที่  4 ของประชาชน อย่างเพียงพอ

ต.บ้านเหล่า ในพื้นที่

   2.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดแพร่ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยทุธศาสตร์จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน


