


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 
 

 

ก 

ค าน า 
 

เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก าหนดการพัฒนาในห้วงระยะเวลา 5 ปี 
แต่หากมีความจ าเป็นต้องทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผน ได้ทุกปี เพราะสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนไป หรือแม้แต่นโยบายรัฐบาล หรือองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ยังมีส่วนท าให้แผนพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ทันต่อยุกต์ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอๆ ทั้งยังต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน กระนั้นก็ตามหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ก็ยังคงมี
เนื้อหาประเด็นยุทธศาสตร์หลักซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาดังเดิม การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึง
ต้องให้มีความครอบคลุมแผนงานต่างๆ ที่จะด าเนินการควรมีไว้เพราะมิเช่นนั้นแล้วหากสถานการณ์
เปลี่ยนไป แต่ไม่มีแผนงาน/โครงการไว้ในแผน การพัฒนาย่อมไม่ประสบผลส าเร็จตามความคาดหมาย 
หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนอง
หล่มในครั้งนี้ จึงมีการทบทวนปรับปรุงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งจะท าให้การติดตามและประเมินผลท าได้โดยง่ายเพราะไม่มีแผนมากเกินความจ าเป็น 
ผู้ประเมินผลสามารถดูได้ว่าโครงการต่างๆ ที่จัดท าไว้ได้ด าเนินการแค่ไหนอย่างไร ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับนี้จะสามารถพัฒนาต าบล
หนองหล่มไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ และยังน าความ
เจริญก้าวหน้าและความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวต าบลหนองหล่ม 

   
        

       
          เทศบาลต าบลหนองหล่ม 



จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๑. ยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจ
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการ

เปล่ียนแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ

 การท่องเทีย่ว การค้าและการลงทุน

33    18,167,000     33    18,167,000

๑.๒  พัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้า 
เพือ่ประชาชน

35    10,906,960     35    10,906,960

1.3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ว กิจกรรมการท่องเทีย่วอย่าง
ยั่งยืน

-   0

๑.๔  พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบ
ครบวงจร เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและเพิม่ศักยภาพ การประกอบ
อาชีพรวมทัง้ด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล

-   0

รวม -        -                -     -                68    29,073,960    -  -                -  -                68    29,073,960     

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 รวม  5  ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 

หน้า 1



จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

๒.ยุทธศำสตร์พัฒนำสังคม กำรศึกษำ กำร
สำธำรณสุข ศำสนำ และวัฒนธรรม
๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้าง
องค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก้าหนด
วาะรการพัฒนาเพือ่ให้เกิดความเข็มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-   -                  

๒.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ท้านุบ้ารุงศาสนา
ศิลปะวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

-   -                  

๒.๓  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ 
องค์การชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็งเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น

-   -                  

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับ เพือ่พัฒนาประชาชนในชุมชนและ
ท้องถิ่น

-   -                  

๒.๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหาทางสังคม

-   -                  

๒.๖ ส่งเสริมและและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน -                  
๒.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัด
สวสัดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพือ่
สร้างหลักประกันความ มั่นคง

-   -                  

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 รวม  5  ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 

หน้า 2



จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

2.8 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวติ ภายใต้การอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมอาเซียน

-   -                  

รวม -        -                -     -                -   -                 -  -                -  -                -   -                  

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 รวม  5  ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 

หน้า 3



จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที ่๓  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

-                  

๓.๑ อนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพือ่
ความยั่งยืน

-   -                  

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพือ่การจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธภิาพ

-   -                  

 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร อปท. เพือ่การสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

-   -                  

รวม -        -                 -     -                 -   -                  -   -                 -  -                 -   -                   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 รวม  5  ปี

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 

หน้า 4



จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที ่๔ ควำมมั่นคงและกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย
๔.๑ ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

-   -                  

4.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ภายในและตามชายแดน

-   -                  

๔.3 เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กร
ประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน

-   -                  

๔.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -   -                  
รวม 0 0 0 0 0 0 0 -                0 -                -   -                  

รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 

หน้า 5



จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที ่๕ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ทีด่ีขององค์กรให้มีประสิทธภิำพ
๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล

-   -                  

๕.๒  การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวที

เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ
-   -                  

๕.๓  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และ
บุคลากรเพือ่การบริหารจัดการทีดี่และมี
ประสิทธภิาพ

-   -                  

๕.4  ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการท้างาน
และการพฒันาศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-   -                  

รวม 0 -                 -     -                 -   -                  -   -                 -  -                 -   -                   
รวมทัง้สิ้น -        -                 -     -                 68    29,073,960    -  -                -  -                68     29,073,960     

รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2563

เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์
ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 2. บัญชีโครงการพัฒนา ผ 01 

หน้า 6



บัญชโีครงการพัฒนา 

แผนงานเคหะและชมุชน
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 พัฒนาเมอืงและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 ๑. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหนิคลุก
บดอดัแน่น สายทางเขา้อา่งเกบ็
น้้าหว้ยฮุง ม.1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4.50 
ม. ยาว 3,630 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -    3,737,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

2 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหนิคลุก
บดอดัแน่น สายทางเขา้อา่งเกบ็
น้้าร่องช้าง ม.5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5.00 
ม. ยาว 1,680 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -    1,909,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

3 ปรับปรุงถนนพืน้ทางหนิคลุก
บดอดัแน่น สายผาช่อ - อา่ง
เกบ็น้้าร่องสัก ม.5 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5.00 
ม. ยาว 1,480 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -    1,681,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

4 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ทางเข้าโรงเรียนบา้นใหม ่
หมูท่ี่ 7 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
465 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

 -  -       499,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2/2563
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 02 

หนา้ 7



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

5 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
หนา้โรงเรียนบา้นใหม ่หมูท่ี่
 7 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
400 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

 -  -       429,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

6 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
หลังโรงเรียนบา้นใหม ่หมูท่ี่
 7 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 4.00 ม. ยาว 
430 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

 -  -       462,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

7 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บา้นใหมพ่ัฒนา หมูท่ี่ 3 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
450 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

 -  -       483,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

8 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บา้นท่านคร หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
465 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

 -  -       499,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

9 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
เหมืองกลาง หมูท่ี่ 1 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
280 ม. หนา
เฉล่ีย 0.04 ม.

 -  -       394,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

หนา้ 8



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

10 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
เหล่า ม.1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 4.00 ม. ยาว 
1,020 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       241,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

11  ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
เบา้ ม.1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 3.50 ม. ยาว 
690 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       405,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

12 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
โปง่ - จ้าปา่แหย่ง ม.3 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาว 
1,070 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       424,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

13 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
โปง่ - หว้ยแมฮ่่าง ม.3 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 4.50 ม. ยาว 
920 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       408,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

14 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
โปง่ - หว้ยแมฮ่่าง ม.3 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4.50 ม. ยาว 
920 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       293,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 9



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

15 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
แคว้ง ม.8 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 3.50 ม. ยาว 
1,425 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       499,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

16 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
เบา้ ม.1 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 3.00 ม. ยาว 
700 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       216,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

17 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
โทรก ม.8 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 3.20 ม. ยาว 
1,150 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       341,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

18 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
กา้งบอกไฟ ม.8 ต.หนอง
หล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 3.50 ม. ยาว 
1,042 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       339,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

19 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
หลวง ม.7 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 4.20 ม. ยาว 
835 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       355,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 10



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

20 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
โปง่ - จ้าปา่แหย่ง ม.3     
ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 3.50 ม. ยาว 
1,005 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       331,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

21 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
โปง่ - หว้ยแมฮ่่าง ม.3     
ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 4.20 ม. ยาว 
960 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       408,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

22 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกปรับเกล่ียแต่ง สายทุ่ง
แคว้ง ม.8 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 3.50 ม. ยาว 
820 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

 -  -       271,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

23  ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายทุ่ง
ใหม่กลาง หมู่ที่ 1 ต.หนอง
หล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
3.00 ม. ยาว 
1,400 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       222,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

24 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายหว้ย
แม่ฮ่าง - อา่งเกบ็น้้าหว้ยฮุง
 หมู่ที่ 3 ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 
1,240 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       225,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 11



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

25 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายท่า
นคร - ทุ่งปาง หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
3.00 ม. ยาว 
850 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       134,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

26 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายหว้ย
ปา่หยาบ หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 3.50 ม. ยาว 
1,490 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       271,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

27 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายดงน้้า
จ้า - หว้ยแมฮ่่าง หมูท่ี่ 7 
ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 3.50 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       364,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

28 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายดง
หอ-ทุ่งโทรก หมูท่ี่ 8        
    ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 3.50 ม. ยาว 
1,440 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       262,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

29 ปรับปรุงถนนพื้นทางดิน
ลูกรังบดอดัแนน่ สายทุ่ง
นอ้ย - ทุ่งกา้ง หมูท่ี่ 8       
   ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
3.00 ม. ยาว 
410 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -         65,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 12



๑.๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุน ระบบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

30 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกบดอดัแนน่ สายทุ่งโท
รกหนองเอีย้ง ม.5         
ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 4.00 ม. ยาว 
523 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       500,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

31 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกบดอดัแนน่ สายหว้ย
ปา่หยาบ ม.5              
ต.หนองหล่ม

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 4.00 ม. ยาว 
523 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       500,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

32 ปรับปรุงถนนพื้นทางหนิ
คลุกบดอดัแนน่ สายผาปู่
พรหม - ร่องสัก ม.5        
ต.หนองหล่ม เชือ่ม        
ต.บา้นปนิ อ.ดอกค้าใต้    
จ.พะเยา

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 4.00 ม. ยาว 
523 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -       500,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

33 โครงการปรับปรุงถนนหนิ
คลุกบดอดัแนน่เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร สายหว้ยปา่
หยาบ หมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม
  อ.ดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ปลอดภยั

 ขนาดกว้าง
4.๐๐ เมตร
ยาวรวม 523.00
 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

 -  -       500,000.00  -  -  จ้านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

     18,167,000.00

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 13



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 ขุดลอกล้าหว้ยร่องช้าง หมู่
ที่ 5  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาด ปากกว้าง
เฉล่ีย 13.00 ม. 
ลึกเฉล่ียจาก
ของเดิม 1.50 ม.
 ยาว 750.00 ม.
 หรือมปีริมาณดิน
ขุดไมน่อ้ยกว่า 
10,687.50 
ลบ.ม.

 -  -       229,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

2 ขุดลอกล้าหว้ยปา่หยาบ 
หมูท่ี่ 5  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาด ปากกว้าง
เฉล่ีย 12.00 ม. 
ลึกเฉล่ียจาก
ของเดิม 1.20 ม.
 ยาว 480.00 ม.
 หรือมปีริมาณดิน
ขุดไมน่อ้ยกว่า 
5,184.00 ลบ.ม.

 -  -       111,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 14



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

3 ขุดลอกล้าหว้ยโปง่แฮ่ หมูท่ี่
 5  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาด ปากกว้าง
เฉล่ีย 9.00 ม. ลึก
เฉล่ียจากของเดิม
 2.20 ม. ยาว 
1,200.00 ม. 
หรือมปีริมาณดิน
ขุดไมน่อ้ยกว่า 
17,760.00 
ลบ.ม.

 -  -       381,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

4 ขุดลอกล้าหว้ยผาช่อ หมูท่ี่ 
5  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาด ปากกว้าง
เฉล่ีย 10.00 ม. 
ลึกเฉล่ียจาก
ของเดิม 2.00 ม.
 ยาว 1,095.00
 ม. หรือมปีริมาณ
ดินขุดไมน่อ้ยกว่า
 20,805.00 
ลบ.ม.

 -  -       446,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 15



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

5 ขุดลอกล้าหว้ยและดัก
ตะกอนอา่งเกบ็น้้าร่องช้าง 
หมูท่ี่ 5  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ช่วงที่ 1 ขนาด 
ปากกว้างเฉล่ีย 15.00
 ม. ลึกเฉล่ียจากของเดิม
 2.00 ม. ยาว 
400.00 ม.  ช่วงที่ 2 
ขนาด ปากกว้างเฉล่ีย 
15.00 ม. ลึกเฉล่ีย
จากของเดิม 2.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. หรือ
มีปริมาณดินขุดไม่นอ้ย
กว่า 16,450.00 ลบ.ม.

 -  -       353,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

6 ขุดลอกล้าหว้ยกา้งปลา หมู่
ที่ 6  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ช่วงที่ 1 ขนาด
ปากกวา้งเฉล่ีย 15.00
 ม. ลึกเฉล่ียจาก
ของเดิม 21.60 ม. 
ยาว 40.00 ม. ช่วงที่
 2 ปากกวา้งเฉล่ีย 
13.00ม. ลึกเฉล่ียจาก
เดิม 1.60 ม.ยาว 
300 ม.

 -  -       128,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

7 ขุดลอกล้าหว้ยร่องสัก หมูท่ี่
 5  ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาด ปากกว้างเฉล่ีย
 12.00 ม. ลึกเฉล่ีย
จากของเดิม 1.80 ม.
 ยาว 800.00 ม.

 -  -       245,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 16



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

8 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
จ้าปา่แหย่ง หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 9.00 ม. สูง
 1.60 ม.

 -  -       298,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

9 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
ปาง หมูท่ี่ 4 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

ขนาดสันฝายกว้าง
 10.70 ม. สูง 
2.00 ม.

 -  -       398,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

10 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
ปา่หยาบ หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 10.70 ม. 
สูง 2.00 ม.

 -  -       398,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

11 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
ผาช่อ (แหง่ที่ 1) หมูท่ี่ 5 
ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 17.00 ม. 
สูง 3.00 ม.

 -  -       698,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

12 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
ผาช่อ (แหง่ที่ 2) หมูท่ี่ 5 
ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 9.00 ม. สูง
 1.60 ม.

 -  -       298,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

13 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
ร่องช้าง หมูท่ี่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

ขนาดสันฝายกว้าง
 10.70 ม. สูง 
2.00 ม.

 -  -       398,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 17



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

14 ปรับปรุงระบบกรอง
น้้าประปาดงหอ หมูท่ี่ 8 
ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

ปรับปรุงระบบ
กรองน้้าประปา
ดงหอ หมูท่ี่ 8     
  ต.หนองหล่ม 
จ้านวน 1 แหง่

 -  - 497,000.00       -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

15 ขุดลอกคลองส่งน้้าอา่งเกบ็
น้้าร่องช้างด้วยแรงคน หมูท่ี่
 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
0.50 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.50 ม. ยาว 
1,150 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุด ไม่
นอ้ยกว่า 86.25 
ลบ.ม.

 -  -         13,800.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

16 ขุดลอกคลองส่งน้้าหว้ยหอ
ด้วยแรงคน หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 0.60 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.40 ม. ยาว 
1,150 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุด ไม่
นอ้ยกว่า 
276.00 ลบ.ม.

 -  -         44,160.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 18



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

17 ขุดลอกล้าเหมอืงทุ่งปาง
ด้วยแรงคน หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 0.75 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.25 ม. ยาว 
800 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุด ไม่
นอ้ยกว่า 
150.00 ลบ.ม.

 -  -         24,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

18 ขุดสระเกบ็น้้าในไร่นา 
จ้านวน 7 สระ ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

ขุดสระเกบ็น้้าใน
ไร่นา ขนาดกว้าง 
20.00 ม. ยาว 
20.00 ม. ลึก 
3.00 ม. จ้านวน 
7 สระ

 -  - 133,000.00       -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 19



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

19 ขุดลอกล้าหว้ยร่องสัก     
หมูท่ี่ 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 10.00 ม. ลึก
เฉล่ีย 1.50 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หรือมปีริมาณดิน
ขุด ไมน่อ้ยกว่า 
9,750.00 ลบ.ม.

 -  -       224,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

20 ขุดลอกล้าหว้ยผาช่อ    หมู่
ที่ 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกว้างเฉล่ีย
 10.00 ม. ลึก
เฉล่ีย 2.00 ม. 
ยาว 1,095 ม. 
หรือมปีริมาณดิน
ขุด ไมน่อ้ยกว่า 
20,805.00 
ลบ.ม.

 -  -       478,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 20



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

21 ขุดลอกล้าหว้ยปา่หยาบ
นอก หมูท่ี่ 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ช่วงที่ 1 ขนาด 
ปากกวา้งเฉล่ีย 14.00 
ม. ลึกเฉล่ียจากของเดิม 
1.50 ม. ยาว 140.00 
ม.  ช่วงที่ 2 ขนาด 
ปากกวา้งเฉล่ีย 12.00 
ม. ลึกเฉล่ียจากของเดิม 
1.50 ม. ยาว 110.00 
ม.   ช่วงที่ 3 ขนาด 
ปากกวา้งเฉล่ีย 12.50 
ม. ลึกเฉล่ียจากของเดิม 
2.00 ม. ยาว 170.00 
ม.  หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 5,205.50 
ลบ.ม.

 -  -       119,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

22 ขอดุลอกล้าหว้ยปา่หยาบใน
 หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 
15.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
2.00 ม. ยาว 250 
ม. หรือมีปริมาณดิน
ขดุ ไม่น้อยกวา่ 
4,750.00 ลบ.ม.

 -  -       109,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 21



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

23 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
ผาช่อ หมูท่ี่ 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 10.70 ม. 
สูง 2.00 ม.

 -  -       398,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

24 กอ่สร้างท้านบท่อน้้าล้น
(ทางรถผ่านได้) ล้าหว้ย
กา้งปลา หมูท่ี่ 6 ต.หนอง
หล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 13.00 ม. 
สูง 2.00 ม.

 -  -       315,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 22



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

25 ซ่อมแซมท้านบกัน้น้้าล้า
หว้ยผาช่อ หมูท่ี่ 5 ต.
หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 17.00 ม. 
สูง 1.50 ม.

 -  -       392,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

26 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
ฮุง หมูท่ี่ 7 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 12.10 ม. 
สูง 2.00 ม.

 -  -       454,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 23



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

27 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
ปา่หยาบ หมู่ที่ 5 ต.หนอง
หล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 13.00 ม. 
สูง 1.50 ม.

 -  -       369,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

28 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าหว้ยแม่
ฮ่าง(แหง่ที่ 1) หมูท่ี่ 3 ต.
หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 12.10 ม. 
สูง 2.00 ม.

 -  -       454,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 24



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

29 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
แม่ฮ่าง (แหง่ที่ 2) หมูท่ี่ 3 
ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 8.00 ม. สูง
 1.50 ม.

 -  -       248,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

30 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
ฮุง หมูท่ี่ 1 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 13.90 ม. 
สูง 1.80 ม.

 -  -       454,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 25



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

31 กอ่สร้างธนาคารน้้าใต้ดิน 
(ระบบเปดิ) หมูท่ี่ 4 ต.
หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

บอ่ที่ 1 ขนาดปาก
 กว้าง 16 ม. ลึก
 5 ม. ยาว 100 
ม. บอ่ที่ 2 ขนาด
ปากกว้าง 18 ม. 
ลึก 6 ม. ยาว 
150 ม.

 -  -       216,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

32 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
ผาช่อหมู่ที่ 5 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 10.00 ม. 
สูง 1.5 ม.

 -  -       290,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 26



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

33 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
หอ หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 12.10 ม. 
สูง 2.00 ม.

 -  -       454,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

34 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
กา้งปลา หมูท่ี่ 6 ต.หนอง
หล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 10.60 ม. 
สูง 2.00 ม.

 -  -       386,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 27



๑.๒  พัฒนาแหลง่น้้าและบริหารจดัการน้้า เพ่ือประชาชน ผ 02
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

35 กอ่สร้างฝายกัน้น้้าล้าหว้ย
แม่ต้่า หมู่ที่ 9 ต.หนองหล่ม

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งน้้า
เพิ่มขึน้

 ขนาดสันฝาย
กว้าง 12.10 ม. 
สูง 2.00 ม.

 -  -       454,000.00  -  -  จา้นวนแหล่งน้้า
ที่ได้รับการพฒันา

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากแหล่งน้้า

กองช่าง/ทต.
หนองหล่ม

10,906,960.00   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลลพัธ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนา้ 28
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