
3.ยทุธศาสตร์    การพัฒนาดา้นการเศรษฐกิจ  พาณิชย ์ การเกษตร และอตุสาหกรรม                              แบบ ผ.01
3.1 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนาอาชพีของคนในท้องถิ่น                                                        

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการฝึกอบรมอาชพี เพื่อใหป้ระชาชน ฝึกอบรมความรู้ดา้นอาชพี 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ประชาชนมรีายได้ สน.ปลดั

แกป่ระชาชนในต าบล หรือผู้ว่างงาน ประชาชนและผู้ที่สนใจ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ เสริมและไดค้วามรู้ ศนูย์ฝึกอาชพี

ดอยงาม มอีาชพีและมรีายได้ กจิกรรม เพิ่มขึ้น สตรี

เพิ่มขึ้น  จ.เชยีงราย

กศน.พาน

2 โครงการอบรมการจดั เพื่อสง่เสริมอาชพี ฝึกอบรมความรู้ดา้นการ 10,000 ร้อยละของ กลุม่สตรีมอีาชพีและ สน.ปลดั

ดอกไมแ้ละศลิปะผูกผ้า ใหก้ลุม่สตรีที่สนใจ จดัดอกไมแ้ละศลิปะผูกผ้า (อบต.) ผู้เขา้ร่วม รายได้ ศูนย์ฝึกอาชพี

งานพธิตีา่ง ๆ หมูท่ี่  4  บา้นสนัหนองควาย กจิกรรม สตรี

 จ.เชยีงราย

สนง.พัฒนาชมุชน

กศน.พาน

3 โครงการสง่เสริมกลุม่ เพื่อใหก้ลุม่อาชพี สนบัสนนุกลุม่อาชพี 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ กลุม่อาชพีมคีวามรู้ สน.ปลดั

อาชพีในต าบลดอยงาม ไดกู้ยื้มใชใ้นการ (กองทนุ (กองทนุ (กองทนุ กลุม่อาชพี และมทีนุประกอบ ศนูย์ฝึกอาชพี

ประกอบอาชพี หมนุเวียน) หมนุเวียน) หมนุเวียน) เขา้ร่วม อาชพีได้ สตรี

กจิกรรม  จ.เชยีงราย

กศน.พาน
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3.2 แนวทางการพัฒนา สง่เสรมิทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวทางพระราชด าร ิและสง่เสรมิระบบการเกษตรปลอดสารพษิ  เกษตรอนิทรยี ์         แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการศนูย์การเรียนรู้ เพื่อใหเ้ปน็แหลง่เรียนรู้ ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 200,000 ร้อยละของ มคีวามรู้และเขา้ใจ สน.เกษตร

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และเขา้ใจในการ ต าบลดอยงาม  จ านวน  1  แหลง่ (อบต.) ผู้เขา้ร่วม ในการด าเนนิชวีิต ศนูย์

หนองควายหลวง ด าเนนิชวีิตแบบ เรียนรู้ กจิกรรม ตามแนวพระราชด าริ ถา่ยทอดฯ

เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง ธกส.พาน

2 โครงการศนูย์ถา่ยทอด เพื่อสนบัสนนุ สนบัสนนุการ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ เกษตรกรในต าบล สน.ปลดั

เทคโนโลยีเกษตร กจิกรรมการด าเนนิงาน ด าเนนิงานในการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เขา้ร่วม ไดรั้บความรู้ สนง.

ต าบลดอยงาม ของศนูย์ถา่ยทอดเทคโนโลยี พัฒนาดา้น กจิกรรม ดา้นเกษตร เกษตร

เกษตรฯเกี่ยวกบัการ การเกษตร ศนูย์ถา่ยทอด

 สง่เสริมการใชส้าร เทคโนโลยี

ชวีภาพในการท า เกษตรฯ

การเกษตรตลอดจน

ปรับปรุงคุณภาพดนิ

 -กจิกรรม/เวทเีสวนา

เกษตรกรแปลงสาธติ

และการอบรมเสวนา
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3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหลง่น  าเพื่อการเกษตร                                                                             แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการกอ่สร้างสถานี เพื่อใหม้พีื้นที่ในการ กอ่สร้างสถานสีบูน้ า 2,000,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 4 และ กองชา่ง

สบูน้ าดว้ยพลงังานไฟฟา้ ใชน้้ าในการเกษตร แพสบูน้ ารับน้ าหนกั สว่นราชการอืน่ ผู้ไดรั้บ บริเวณขา้งเคยีงไดรั้บ

ม. 4 ต าบลดอยงาม เพิ่มขึ้น ไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั ประโยชน์ ผลประโยชนห์ลงัจาก

1 ชุด พร้อมเคร่ืองสบูน้ า ด าเนนิโครงการ

 - คลองสง่น้ า คสล. ขนาด แลว้เสร็จ

ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม.

ลกึ 1.50 ม. หนา 0.15 ม.

ทอ้งคลองกว้าง 1.00 ม.

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 400.00 ม.

2 โครงการกอ่สร้างสถานี เพื่อใหม้พีื้นที่ในการ กอ่สร้างสถานสีบูน้ า 2,000,000  ผู้ที่ไดรั้บ ราษฎร ม. 10 กองชา่ง
สบูน้ าดว้ยพลงังานไฟฟา้ ใชน้้ าในการเกษตร แพสบูน้ ารับน้ าหนกั สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์ 60(2)
ม. 10 ต าบลดอยงาม เพิ่มขึ้น ไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั หลงัจากด าเนนิ

1 ชุด พร้อมเคร่ืองสบูน้ า โครงการแลว้เสร็จ

 - คลองสง่น้ า คสล. ขนาด

ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม.

ลกึ 1.50 ม. หนา 0.15 ม.

ทอ้งคลองกว้าง 1.00 ม.

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 400.00 ม.
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  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
3 โครงการกอ่สร้างสถานี เพื่อใหม้พีื้นที่ในการ กอ่สร้างสถานสีบูน้ า 2,000,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 11 และ กองชา่ง

สบูน้ าดว้ยพลงังานไฟฟา้ ใชน้้ าในการเกษตร แพสบูน้ ารับน้ าหนกั  สว่นราชการอื่น ผู้ไดรั้บ บริเวณขา้งเคยีงไดรั้บ

ม. 11 ต าบลดอยงาม เพิ่มขึ้น ไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั ประโยชน์ ผลประโยชนห์ลงัจาก

1 ชุด พร้อมเคร่ืองสบูน้ า ด าเนนิโครงการ

 - คลองสง่น้ า คสล. ขนาด

ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม.

ลกึ 1.50 ม. หนา 0.15 ม.

ทอ้งคลองกว้าง 1.00 ม.

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 400.00 ม.

4 โครงการกอ่สร้างสถานี เพื่อใหม้พีื้นที่ในการ กอ่สร้างสถานสีบูน้ า 2,000,000     ร้อยละ ราษฎร ม. 13 และ กองชา่ง

สบูน้ าดว้ยพลงังานไฟฟา้ ใชน้้ าในการเกษตรเพิ่มขึ้น แพสบูน้ ารับน้ าหนกั  สว่นราชการอื่น ผู้ไดรั้บ บริเวณขา้งเคยีงไดรั้บ

ม. 13 ต าบลดอยงาม ไมน่อ้ยกว่า 5 ตนั ประโยชน์ ผลประโยชนห์ลงัจาก

1 ชุด พร้อมเคร่ืองสบูน้ า ด าเนนิโครงการ

 - คลองสง่น้ า คสล. ขนาด

ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม.

ลกึ 1.50 ม. หนา 0.15 ม.

ทอ้งคลองกว้าง 1.00 ม.

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 400.00 ม.
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  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

5 โครงการปรับปรุงสถานี เพื่อใหม้พีื้นที่ในการ เปลี่ยนชุดมอเตอร์และ 2,300,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 5 และ กองชา่ง

สบูน้ าดว้ยพลงังานไฟฟา้ ใชน้้ าในการเกษตร อุปกรณ์สบูน้ า กอ่สร้าง  สว่นราชการอื่น ผู้ไดรั้บ บริเวณขา้งเคยีงไดรั้บ

ม. 5 ต าบลดอยงาม เพิ่มขึ้น คลองสง่น้ า ขุดพื้นที่กกัเกบ็น้ า ประโยชน์ ผลประโยชนห์ลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ

6 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหม้นี้ าใชใ้นการ ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 9,230,000  ร้อยละ ราษฎร ม.6,4,11 กองชา่ง

รางคอนกรีตเสริมเหลก็ เกษตรอย่างทั่วถงึ ลกึเฉลี่ย 1.50 ม.ทอ้งรางกว้างเฉลี่ย   สว่นราชการอื่น ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง

ล าเหมอืงสายหลงัโรงเรียน 1.00 ม.หนา  0.10  ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

สนัหนองควาย ความยาวไมน่อ้ยกว่า 3,445  ม. หลงัจากด าเนนิ

(8-6-4)   ต าบลดอยงาม โครงการแลว้เสร็จ

7 โครงการกอ่สร้างรางคอนกรีต เพื่อใหม้นี้ าใชใ้นการ ขนาดปากราง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 9,230,000  ร้อยละ ราษฎร ม.6,4,13 กองชา่ง

เสริมเหลก็ล าเหมอืงประตโูขง เกษตรอย่างทั่วถงึ ลกึเฉลี่ย 1.50 ม.ทอ้งรางกว้างเฉลี่ย  สว่นราชการอื่น ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีงไดรั้บ

สายใต ้ม. 6,4,13 1.00 ม.หนา 0.10 ม. ประโยชน์ ผลประโยชนห์ลงัจากด าเนนิ ขอ้บญัญัต ิ 60

ต าบลดอยงาม ความยาวไมน่อ้ยกว่า 3,445  ม. โครงการแลว้เสร็จ ม.6
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  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

8 โครงการขุดลอกล าน้ า เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายน้ า ขนาดปากล าน้ ากวา้งเฉลี่ย 25.00 ม. 22,050,000 ร้อยละ ราษฎร ม.7,4,13,11,5,10,14 กองชา่ง

แมส่า้นเชื่อมล าน้ าแมฮ่่าง ในฤดนู้ าหลากเกษตรกร ทอ้งล าน้ ากว้างเฉลี่ย 15.00  ม.  สว่นราชการอืน่ ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง

ม. 7-4-13-11-5-10-14 มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ความลกึเฉลี่ย 3.50  ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต าบลดอยงาม ความยาวไมน่อ้ยกว่า  15,000 ม. หลงัจากด าเนนิ

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

630,000  ลบ.ม.

9 โครงการกอ่สร้างฝาย เพื่อชะลอการไหลของน้ า ขนาดความกว้าง 800,000     ร้อยละ ราษฎร ม. 5 และ กองชา่ง

คสล. กัน้น้ าล าน้ าแมฮ่่าง เพื่อการเกษตร สนัฝาย 14.00 ม.  สว่นราชการอื่น ผู้ไดรั้บ บริเวณขา้งเคยีงไดรั้บ

(แบบ มข 2527 ) ม. 5 ยาว 8.00 ม. ประโยชน์ ผลประโยชนห์ลงัจาก

ต าบลดอยงาม สนัฝายสงู 1.50 ม. ด าเนนิโครงการ

แบบมสีะพานขา้ม แลว้เสร็จ

10 โครงการขุดลอกพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขุดลอกเพิ่มพื้นที่กกัเกบ็น้ า 120,000      ร้อยละ ราษฎร ม. 5 กองชา่ง

กกัเกบ็น้ าบริเวณสถานี ระบายน้ าในฤดู พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า  1,600  ตร.ม.  สว่นราชการอืน่ ผู้ไดรั้บ บริเวณขา้งเคยีงไดรั้บ

สบูน้ าดว้ยพลงังานไฟฟา้ น้ าหลากเกษตรกร ประโยชน์ ผลประโยชนห์ลงัจาก

ม. 5 ต าบลดอยงาม มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ด าเนนิโครงการ

แลว้เสร็จ
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  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

11 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ า เพื่อชะลอการไหลของน้ า กอ่สร้างฝายชะลอน้ าดว้ยกระสอบ 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ ราษฎรต าบลดอยงาม กองชา่ง

(ฝายแมว้ - ฝายกระสอบ) เพื่อการเกษตร บรรจทุราย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้ไดรั้บ ไดรั้บผลประโยชนห์ลงัจาก

ต าบลดอยงาม ประโยชน์ ด าเนนิโครงการแลว้เสร็จ

12 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้างเฉลี่ย 46,830       ร้อยละ ราษฎร ม. 11,13 กองชา่ง

รอบ รร.ดอยงามวิทยาคม ระบายน้ าในฤดู  3.50 ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง

ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร ทอ้งล าเหมอืงกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการ ความลกึเฉลี่ย   1.20 ม. หลงัจากด าเนนิ

เกษตร ความยาวไมน่อ้ยกว่า  1,190   ม. โครงการแลว้เสร็จ

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 1,338 

ลบ.ม.

13 โครงการปรับปรุงฝายน้ าลน้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดความสงูของก าแพง 200,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 5 กองชา่ง

และกอ่สร้างก าแพงกนัดนิ ระบายน้ าในฤดู ก าแพงกนัดนิไมน่อ้ยกว่า (อบต.) ผู้ไดรั้บ บริเวณขา้งเคยีงไดรั้บ

ล าน้ าแมฮ่่าง ม. 5 น้ าหลากเกษตรกร 3.50 เมตร ประโยชน์ ผลประโยชนห์ลงัจาก

ต าบลดอยงาม มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ความยาวไมน่อ้ยกว่า 22.00 เมตร ด าเนนิโครงการแลว้เสร็จ
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งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

14 โครงการกอ่สร้างฝาย เพื่อกกัเกบ็น้ าและ ขนาดความกว้างฝาย 4.00 ม. 53,600    ร้อยละ ราษฎร ม. 1 และ กองชา่ง

คสล.สายลางเท 8 ม.1 ชะลอการไหลของน้ า ความยาว 2.20 ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ บริเวณขา้งเคยีงไดรั้บ 60(1)

ต าบลดอยงาม ราษฎรมนี้ าใชใ้น ความสงูสนัฝาย 0.30 ม. ประโยชน์ ผลประโยชนห์ลงัจาก

การเกษตรอย่างเพยีงพอ ด าเนนิโครงการแลว้เสร็จ

15 โครงการกอ่สร้างฝาย เพื่อกกัเกบ็น้ าและ จดุท่ี 1 ขนาดความกว้างฝาย 53,600    ร้อยละ ราษฎร ม. 1 และ กองชา่ง

คสล.สายลางเท 7 ม.1 ชะลอการไหลของ 4.00 ม. ความยาว 2.20 ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ บริเวณขา้งเคยีงไดรั้บ 60(2)

ต าบลดอยงาม น้ าราษฎรมนี้ าใชใ้น ความสงูสนัฝาย 0.30 ม. ประโยชน์ ผลประโยชนห์ลงัจาก

การเกษตรอย่างเพยีงพอ ด าเนนิโครงการแลว้เสร็จ

16 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้างเฉลี่ย 22,900    ร้อยละ ราษฎร ม. 2 และ ม. 8 กองชา่ง

สายหมูท่ี่ 8 เชื่อมหมูท่ี่ 2 ระบายน้ าในฤดู  3.00 ม.ทอ้งล าเหมอืงกว้างเฉลี่ย (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร  2.00 ม. ความลกึเฉลี่ย 1.50 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชนห์ลงัจาก

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ความยาวไมน่อ้ยกว่า  936.00  ม. ด าเนนิโครงการแลว้เสร็จ

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 

655.00 ลบ.ม.
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งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

17 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ จดุท่ี 1 ขนาดปากล าเหมอืงกว้าง 6,100      ร้อยละ ราษฎร ม. 2 กองชา่ง

เลยีบคลองชลประทาน ม. 2 ระบายน้ าในฤดู เฉลี่ย 1.00 ม.ทอ้งล าเหมอืง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชนห์ลงัจาก

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ความลกึเฉลี่ย 1.00 ม. ด าเนนิโครงการแลว้เสร็จ

ความยาวไมน่อ้ยกว่า  402.00  ม. 

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 

176.08 ลบ.ม.

จุดท่ี 2 ขนาดปากล าเหมอืงกวา้ง 19,900    

เฉลี่ย 2.00 ม.ทอ้งล าเหมอืง (อบต.)

กว้างเฉลี่ย 1.00 ม.

ความลกึเฉลี่ย 1.20 ม. 

ความยาวไมน่อ้ยกว่า

767.00  ม. 

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 

569.50 ลบ.ม.
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งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

18 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้าง 36,700    ร้อยละ ราษฎร ม. 3 กองชา่ง

สายหนองหมด-สนัผักเฮอืด ระบายน้ าในฤดู เฉลี่ย 1.50 ม.ทอ้งล าเหมอืง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

(บวกสล)ี ม. 3 น้ าหลากเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต าบลดอยงาม มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ความลกึเฉลี่ย 1.20 ม. หลงัจากด าเนนิ

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 2,500.00 ม. โครงการแลว้เสร็จ

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 

1,050.00 ลบ.ม.

19 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้นี้ าใชเ้พื่อการ บอ่บาดาลกรุทอ่ PVC ศก. 3 นิ้ว 100,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 3 กองชา่ง

ในหมูบ่า้นเพื่อการเกษตร เกษตรในชว่งฤดแูลง้ ความลกึไมน่อ้ยกว่า 60.00 ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ม. 3 ต าบลดอยงาม จ านวน 4 บอ่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

หลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ

20 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ วางทอ่ระบายน้ า คสล. 35,000    ร้อยละ ราษฎร ม. 3 กองชา่ง

เพื่อการเกษตร ซอย 9 ระบายน้ าในฤดู ขนาด ศก. 1.00 ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

(บา้นนายเพิม่ทรัพย์ พรมมะ) น้ าหลากเกษตรกร จ านวน 2 แถว แถวละ 7 ทอ่น ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ม. 3 ต าบลดอยงาม มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร หลงัจากด าเนนิ
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งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

21 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้นี้ าใชเ้พื่อการ บอ่บาดาลกรุทอ่ PVC ศก. 3 นิ้ว 100,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 4 กองชา่ง

ในหมูบ่า้นเพื่อการเกษตร เกษตรในชว่งฤดแูลง้ ความลกึไมน่อ้ยกว่า 60.00 ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ม. 4 ต าบลดอยงาม จ านวน 4 บอ่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

หลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ

22 โครงการกอ่สร้าง เพื่อลดปญัหาการ ทอ่ลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง 287,500 ร้อยละ ราษฎร ม. 4 กองชา่ง

ทอ่ลอดเหลี่ยม คสล. สญูเสยีปริมาณน้ า 1.50 ม. สงู 1.50 ม. ( อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

พาดยางด า ใหร้าษฎรมนี้ าใชใ้น จ านวน  2  ชอ่ง ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

(บา้นนางเพ็ญศรี ปยิารักษ)์ การเกษตรอย่าง หลงัจากด าเนนิ

ม. 4 ต าบลดอยงาม เพยีงพอ โครงการแลว้เสร็จ

23 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้นี้ าใชเ้พื่อการ บอ่บาดาลกรุทอ่ PVC ศก. 3 นิ้ว 100,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 5 กองชา่ง

ในหมูบ่า้นเพื่อการเกษตร เกษตรในชว่งฤดแูลง้ ความลกึไมน่อ้ยกว่า 60.00 ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ม. 5 ต าบลดอยงาม จ านวน 4 บอ่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

หลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ
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งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

24 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้าง 85,000    ร้อยละ ราษฎร ม. 5 กองชา่ง

สายทา่ทราย ม. 11- ม. 5 ระบายน้ าในฤดู เฉลี่ย 2.50 ม.ทอ้งล าเหมอืง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

(ปากตา้งหนอง) น้ าหลากเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต าบลดอยงาม มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ความลกึเฉลี่ย 1.40 ม. หลงัจากด าเนนิ

ความยาวไมน่อ้ยกว่า

1,200.00   ม. 

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 

2,428.00 ลบ.ม.

25 โครงการขุดลอก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้าง 33,600    ร้อยละ ราษฎร ม. 5 กองชา่ง

ล าเหมอืงสายสนัปา่สกั ระบายน้ าในฤดู เฉลี่ย 2.00 ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ม. 5 ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร ทอ้งล าเหมอืง ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. หลงัจากด าเนนิ

ความลกึเฉลี่ย 1.20 ม. โครงการแลว้เสร็จ

ความยาวไมน่อ้ยกว่า  

1,200.00 ม. 

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 960.00 ลบ.ม.
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  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

26 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด เพื่อระบายน้ าในการ ทอ่ลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง 150,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 6 กองชา่ง

เหลี่ยม คสล.ล าเหมอืง เกษตรไหลสะดวกขึ้น 1.80 ม. สงู 1.50 ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

สายประตโูขงทางเขา้ จ านวน 1 ชอ่ง ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ปา่สสุาน ม. 6 หลงัจากด าเนนิ

ต าบลดอยงาม โครงการแลว้เสร็จ

27 โครงการขุดลอก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้าง 24,353    ร้อยละ ราษฎร ม. 6 กองชา่ง

ล าเหมอืงเสยีน้ า ระบายน้ าในฤดู เฉลี่ย 2.00 ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

สายบวกน้ านอง น้ าหลากเกษตรกร ทอ้งล าเหมอืง ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ม. 6 ต าบลดอยงาม มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. หลงัจากด าเนนิ

ความลกึเฉลี่ย 1.20 ม. โครงการแลว้เสร็จ

ความยาวไมน่อ้ยกว่า  

980.00 ม. 

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 695.800 ลบ.ม.

28 โครงการขุดลอก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้าง 121,200   ร้อยละ ราษฎร ม. 7 กองชา่ง

ล าเหมอืงสายสนักอปอ้ม ระบายน้ าในฤดู เฉลี่ย 2.50 ม. ( อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ม. 7 ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร ทอ้งล าเหมอืง ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. หลงัจากด าเนนิ

ความลกึเฉลี่ย 1.50 ม. โครงการแลว้เสร็จ
ความยาวไมน่อ้ยกว่า  
4,200.00 ม. 
ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 3,465.00ลบ.ม.
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งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

29 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปาก 7,000      ร้อยละ ราษฎร ม. 7 กองชา่ง
เสยีน้ า ระบายน้ าในฤดู ล าเหมอืงกว้าง ( อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)
สายหลงัวัด-หนา้โรงเรียน น้ าหลากเกษตรกร เฉลี่ย 1.80 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์
อบต.ดอยงาม มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ทอ้งล าเหมอืง หลงัจากด าเนนิ
(สนัชา้งตาย) ม. 7 กว้างเฉลี่ย 0.70 ม. โครงการแลว้เสร็จ
ต าบลดอยงาม ความลกึเฉลี่ย 1.20 ม.

ความยาวไมน่อ้ยกว่า  
300.00 ม. 
ปริมาณดนิขุด
ไมน่อ้ยกว่า 200.00 ลบ.ม.

30 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ จดุที่ 1 ขนาดปาก 4,200      ร้อยละ ราษฎร ม. 7 กองชา่ง
ทุง่รวงทอง (สายใต)้ ระบายน้ าในฤดู ล าเหมอืงกวา้งเฉลี่ย 0.80 ม. ( อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)
สายหลังวดั-หนา้โรงเรียน น้ าหลากเกษตรกร ทอ้งล าเหมอืงกวา้งเฉลี่ย 0.40 ม ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์
ม. 7 ต าบลดอยงาม มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ความลกึเฉลี่ย 1.00 ม. หลงัจากด าเนนิ

ความยาวไมน่อ้ยกวา่  200.00 ม. โครงการแลว้เสร็จ
ปริมาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 120.00 ลบ.ม.
จดุที่ 2 ขนาดปาก 5,100      
ล าเหมอืงกวา้งเฉลี่ย 0.50 ม. ( อบต.)
ทอ้งล าเหมอืงกวา้งเฉลี่ย 0.25 ม
ความลกึเฉลี่ย 1.00 ม.
ความยาวไมน่อ้ยกวา่  513.00 ม. 

ปริมาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 146.21 ลบ.ม.

จดุที่ 3 ขนาดปาก 4,800      

ล าเหมอืงกวา้งเฉลี่ย 0.80 ม. ( อบต.)

ทอ้งล าเหมอืงกวา้งเฉลี่ย 0.40 ม

ความลกึเฉลี่ย 1.00 ม.

ความยาวไมน่อ้ยกวา่  300.00 ม. 

ปริมาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 138.00 ลบ.ม.
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งบประมาณและที่มา



  แบบ ผ.01
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

31 โครงการขุดลอกเศษตะกอน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขุดลอกเศษตะกอนดนิ, 46,000    ร้อยละ ราษฎร ม. 8 กองชา่ง
ที่ทบัถมรางคสล. ระบายน้ าในฤดู ทราย ในคลองสง่น้ า (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)
ล าเหมอืงสายชลประทาน น้ าหลากเกษตรกร ชลประทาน จ านวนไมน่อ้ยกว่า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์
ม. 8 - ม. 10 ต าบลดอยงาม มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร 1,150.00 ลบ.ม. รวมระยะทาง หลงัจากด าเนนิ

ไมน่อ้ยกว่า 5,000.00 ม. โครงการแลว้เสร็จ

32 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปาก 16,800    ร้อยละ ราษฎร ม. 8 กองชา่ง

สายวัดหา่ง ม. 8  ระบายน้ าในฤดู ล าเหมอืงกว้าง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร เฉลี่ย 2.00 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ทอ้งล าเหมอืง หลงัจากด าเนนิ

กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. โครงการแลว้เสร็จ

ความลกึเฉลี่ย 0.80 ม.

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 

1,000.00  ม. 

ปริมาณดนิขุด

ไมน่อ้ยกว่า 480.00 ลบ.ม.

33 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้าง 10,700    ร้อยละ ราษฎร ม. 8 กองชา่ง

สายตน้งา้ว ม. 8  ระบายน้ าในฤดู เฉลี่ย 1.00 ม.ทอ้งล าเหมอืง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ความลกึเฉลี่ย 1.00 ม. หลงัจากด าเนนิ

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 650.00  ม. โครงการแลว้เสร็จ

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า

 308.00 ลบ.ม.
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  แบบ ผ.01
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

34 โครงการขุดลอก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้าง 7,800      ร้อยละ ราษฎร ม. 9 กองชา่ง

ล าเหมอืงสายลานเท 8 ระบายน้ าในฤดู เฉลี่ย 1.20 ม.ทอ้งล าเหมอืง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ม. 9  ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ความลกึเฉลี่ย 1.00 ม. หลงัจากด าเนนิ

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 560.00  ม. โครงการแลว้เสร็จ

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 225.00 ลบ.ม.

35 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปาก 4,400      ร้อยละ ราษฎร ม. 9 กองชา่ง

สายพาน-ปา่แดดทศิใต ้ ระบายน้ าในฤดู ล าเหมอืงกว้าง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ม. 9  ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร เฉลี่ย 2.00 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ทอ้งล าเหมอืง หลงัจากด าเนนิ

กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. โครงการแลว้เสร็จ

ความลกึเฉลี่ย 

1.20 ม. ความยาว

ไมน่อ้ยกว่า  150 ม.

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 126.00 ลบ.ม.

36 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้นี้ าใชเ้พื่อการ บอ่บาดาล 100,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 9 กองชา่ง

ในหมูบ่า้นเพื่อการเกษตร เกษตรในชว่งฤดแูลง้ กรุทอ่ PVC ศก. 3 นิ้ว (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ม. 9 ต าบลดอยงาม ความลกึไมน่อ้ยกว่า 60.00 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

จ านวน 4 บอ่ หลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ
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  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

37 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปาก 13,400    ร้อยละ ราษฎร ม. 10 กองชา่ง

สายใตห้มูบ่า้น ม. 10 ระบายน้ าในฤดู ล าเหมอืงกว้าง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร เฉลี่ย 1.50 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ทอ้งล าเหมอืง หลงัจากด าเนนิ

กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. โครงการแลว้เสร็จ

 ความลกึเฉลี่ย 

1.00 ม.ความยาว

ไมน่อ้ยกว่า 

650.00   ม. 

ปริมาณดนิขุด

ไมน่อ้ยกว่า 

385.00 ลบ.ม.

38 โครงการกอ่สร้าง เพื่อลดปญัหาการ ขนาดปากรางกว้าง 520,000     ร้อยละ ราษฎร ม. 10 กองชา่ง

รางคอนกรีตเสริมเหลก็ สญูเสยีปริมาณน้ า เฉลี่ย 2.50 ม.   สว่นราชการอื่น ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

สายชลประทาน-ทา่วังหม ู ใหร้าษฎรมนี้ าใชใ้น ลกึเฉลี่ย 1.50 ม. (อบต. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ม. 10 ต าบลดอยงาม การเกษตรอย่าง ทอ้งรางกว้างเฉลี่ย หลงัจากด าเนนิ

เพยีงพอ 1.00 ม.หนา 0.10 ม. โครงการแลว้เสร็จ

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 

200.00  ม.
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  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

39 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปาก 12,100     ร้อยละ ราษฎร ม. 10 กองชา่ง

สายทา่คกุแย่ง ม. 10 ระบายน้ าในฤดู ล าเหมอืงกว้าง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร เฉลี่ย 1.30 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ทอ้งล าเหมอืง หลงัจากด าเนนิ

กว้างเฉลี่ย 0.60 ม. โครงการแลว้เสร็จ

ความลกึเฉลี่ย 

1.00 ม.ความยาว

ไมน่อ้ยกว่า 

1,200.00   ม. 

ปริมาณดนิขุด

ไมน่อ้ยกว่า 

348.00 ลบ.ม.

40 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปาก 27,600    ร้อยละ ราษฎร ม. 11 กองชา่ง

สะพานหนา้โรงเรียนดอยงาม ระบายน้ าในฤดู ล าเหมอืงกว้าง ( อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

วิทยาคมถงึล าน้ าแมฮ่่าง น้ าหลากเกษตรกร เฉลี่ย 4.00 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ม. 11 ต าบลดอยงาม มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ทอ้งล าเหมอืง หลงัจากด าเนนิ

กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. โครงการแลว้เสร็จ

ความลกึเฉลี่ย 

1.50 ม. ความยาว

ไมน่อ้ยกว่า 850 ม. 

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 790.00 ลบ.ม.
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  แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

41 โครงการปรับปรุง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ซอ่มแซมผนงัก าแพง 200,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 11 กองชา่ง

ฝายน้ าลน้ ระบายน้ าในฤดู สนัฝาย เสาชอ่งประตู ( อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

(ฝายเดมิบา้นนายอา้ย) ม. 11 น้ าหลากเกษตรกร ระบายน้ า ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต าบลดอยงาม มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร หลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ

42 โครงการกอ่สร้างราง คสล. เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากราง 300,000 ร้อยละ ราษฎร ม. 12 กองชา่ง

ล าเหมอืงตอ่จากชลประทาน ระบายน้ าในฤดู กว้างเฉลี่ย  2.00   ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ล าเหมอืงไสไ้ก ่ตอ่จาก น้ าหลากเกษตรกร ลกึเฉลี่ย  1.50  ม. สว่นราชการอืน่ ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต.สนัตสิขุ มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ทอ้งรางกว้างเฉลี่ย หลงัจากด าเนนิ

 เชื่อม  ม. 12 ต าบลดอยงาม 1.00  ม.  หนา  0.10  ม. โครงการแลว้เสร็จ

ความยาวไมน่อ้ยกว่า  200.00  ม.

43 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้าง 14,500    ร้อยละ ราษฎร ม. 12 กองชา่ง

ไสไ้ก ่ซอย 8 ม. 12 ระบายน้ าในฤดู เฉลี่ย 2.00 ม.ทอ้งล าเหมอืง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ความลกึเฉลี่ย 0.70 ม. หลงัจากด าเนนิ

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 850 ม. โครงการแลว้เสร็จ

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า 

 416.50 ลบ.ม.
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  แบบ ผ.01
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

44 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้าง 90,100    ร้อยละ ราษฎร ม. 13 กองชา่ง 

พร้อมเปลี่ยนทอ่สายหนอง ระบายน้ าในฤดู เฉลี่ย 2.50 ม.ทอ้งล าเหมอืง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

บวัยาว (ล าเหมอืงกลาง) น้ าหลากเกษตรกร กว้างเฉลี่ย 1.80 ม. ความลกึเฉลี่ย ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์ ขอ้บญัญัต ิ 60

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร 1.40  ม. ความยาวไมน่อ้ยกว่า หลงัจากด าเนนิ

  2,500 ม. ปริมาณดนิขุด โครงการแลว้เสร็จ

ไมน่อ้ยกว่า 2,575.00 ลบ.ม.

45 โครงการขุดลอกแกม้ลงิ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขุดลอกเพิ่มพื้นที่กกัเกบ็น้ า 120,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 13 กองชา่ง

กกัเกบ็น้ าล าน้ าแมส่า้น กกัเกบ็น้ าใช้ พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,600 ตร.ม. อบต. ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

และล าน้ าแมฮ่่าง ม. 13 เพื่อการเกษตร ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต าบลดอยงาม หลงัจากด าเนนิโครงการแลว้เสร็จ

46 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล เพื่อใหม้นี้ าใชเ้พื่อการ บอ่บาดาล 50,000    ร้อยละ ราษฎร ม. 13 กองชา่ง

ในหมูบ่า้นเพื่อการเกษตร เกษตรในชว่งฤดแูลง้ กรุทอ่ PVC ศก. 3 นิ้ว (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ซอย 5  ม. 13 ความลกึไมน่อ้ยกว่า 60.00 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

ต าบลดอยงาม จ านวน 2 บอ่ หลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ
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  แบบ ผ.01
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ( ผลผลติของโครงการ ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรั้บ ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

47 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปากล าเหมอืงกว้างเฉลี่ย 21,700    ร้อยละ ราษฎร ม. 14 กองชา่ง

สายบวกจ าเหยีง ระบายน้ าในฤดู 2.00 ม.ทอ้งล าเหมอืงกว้างเฉลี่ย (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(1)

ม. 14 ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร 1.00 ม. ความลกึเฉลี่ย  1.20 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ความยาวไมน่อ้ยกว่า 1,550 ม. หลงัจากด าเนนิ

ปริมาณดนิขุดไมน่อ้ยกว่า โครงการแลว้เสร็จ

620.00 ลบ.ม.

48 โครงการขุดลอกแกม้ลงิ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขุดลอกเพิ่มพื้นที่กกัเกบ็น้ า 120,000  ร้อยละ ราษฎร ม. 14 กองชา่ง

ล าน้ าแมฮ่่าง ม. 14 กกัเกบ็น้ าใช้ พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 1,600 ตร.ม. (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(2)

ต าบลดอยงาม เพื่อการเกษตร ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

หลงัจากด าเนนิ

โครงการแลว้เสร็จ

49 โครงการขุดลอกล าเหมอืง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ ขนาดปาก 135,200  ร้อยละ ราษฎร ม. 14 กองชา่ง

สายสันจ าไฮ-ร่องผักหนาม ระบายน้ าในฤดู ล าเหมอืงกว้าง (อบต.) ผู้ไดรั้บ และบริเวณขา้งเคยีง 60(3)

ม. 14 ต าบลดอยงาม น้ าหลากเกษตรกร เฉลี่ย 4.00 ม. ประโยชน์ ไดรั้บผลประโยชน์

มนี้ าใชเ้พื่อการเกษตร ทอ้งล าเหมอืง หลงัจากด าเนนิ

กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.  โครงการแลว้เสร็จ

ความลกึเฉลี่ย 1.50 ม. 

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 

3,030  ม.

ปริมาณดนิขุด

ไมน่อ้ยกว่า 3,863 ลบ.ม.
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