
      5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    5.2 แผนงานการเกษตร งานอนรัุกษ์แหล่งน้า้และปา่ไม้

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้าห้วย เพื่อใช้กักเก็บน้า้ ก่อสร้างฝาย คสล. จ้านวน 200,000 จ้านวนการ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

น้้าลอยตอนล่าง ส้าหรับพื้นที่ 1 จุด อบต. สร้างฝายคสล. อย่างเพียงพอ

หมู่ที ่1 บ้านป่ารวก เกษตรกรรม ศรีดอนไชย กั้นน้้า 1 แห่ง ส้าหรับการเกษตร

2 ก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้าห้วย เพื่อใช้กักเก็บน้า้ ก่อสร้างฝาย คสล. จ้านวน 200,000 จ้านวนการ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ร่องฮ่างตอนบน ส้าหรับพื้นที่ 1 จุด อบต. สร้างฝายคสล. อย่างเพียงพอ

หมู่ที ่1 บ้านป่ารวก เกษตรกรรม ศรีดอนไชย กั้นน้้า 1 แห่ง ส้าหรักการเกษตร

3 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณ - เพื่อใช้กักเก็บน้า้ ขุดลอกล้าเหมือง ปากกวา้งเฉล่ีย 50,000 จ้านวนการ ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ประโยชน ์ ส้าหรับพื้นที่ 2 เมตร ก้นกวา้งเฉล่ีย 1 เมตร อบต.ศรีดอนไชย ขุดลอกล้าเหมือง อย่างเพียงพอ

หมูท่ี่ 2 บา้นม่อนมะปราง เกษตรกรรม  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 1 แห่ง ส้าหรักการเกษตร
ยาว 1,100 เมตร

4 ขุดลอกร่องน้้ารอบชุมชน เพื่อปอ้งกันน้า้ท่วม ขุดลอกร่องน้้าในชุมชน 85,000 จ้านวนของ ทางน้้าไหลสะดวก กองช่าง

หมู่ที ่2 บ้านม่อนมะปราง และใหท้างน้า้ไหล ปากวา้ง 1 ม.  ก้นกวา้ง อบต. ร่องน้้าทีไ่ด้ ลดปัญหาน้้าท่วม

สะดวก 0.80 ม.  ลึก 4 เมตร ศรีดอนไชย มีการขุดลอก ในชุมชน
ยาว 1,500 เมตร ในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

แบบ ผ. 01
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ก่อสร้างฝายกั้นล้าน้้าลอย เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ ก่อสร้างฝาย คสล. ล้าน้้าลอย 500,000 จ้านวนการ ชุมชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที ่3 บ้านแม่ลอยหลวง ในการเกษตร จ้านวน 1 จุด อบต. ก่อสร้างฝาย ในการเกษตร

ในฤดูแล้ง ศรีดอนไชย กั้นน้้า 1 แห่ง
6 ขุดลอกห้วยปางววัตอนบน เพือ่ป้องกันน้้าท่วมและ ขุดลอกห้วยปางววัปากกวา้ง 886,000 จ้านวนการ ชุมชนมีน้้าใช้ใน กองช่าง

หมู่ที ่3 บ้านแม่ลอยหลวง ให้ทางน้้าไหลสะดวก เฉล่ีย 8 ม. ก้นกวา้ง 6 ม. อบต. ขุดลอกล้าน้้า การเกษตรและ
ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ยาวเฉล่ีย 90 ม. ศรีดอนไชย ล้าห้วย เพือ่อุปโภคอย่าง
พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. 1 คร้ัง/ปี เพียงพอ
ขนาด ศก.0.80 ม.จ้านวน 6 ท่อน

7 ขุดลอกล้าน้า้ลอย เพือ่ป้องกันน้้าท่วมและ ขุดลอกล้าน้้าลอย 50,000 จ้านวนการ ชุมชนมีน้้าใช้ใน กองช่าง

หมูท่ี่ 3 บา้นแม่ลอยหลวง กักเก็บน้า้ไว้ใช้ในการ อบต. ขุดลอกล้าน้้า การเกษตรและ

เกษตรช่วงฤดูแล้ง ศรีดอนไชย ล้าห้วย เพือ่อุปโภคอย่าง

1 คร้ัง/ปี เพียงพอ

8 ก่อสร้างฝายกั้นล้าน้า้ลอย เพือ่ป้องกันน้้าท่วมและ ก่อสร้างฝายขนาดสันฝายสูง 550,000 จ้านวนการ ชุมชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมูท่ี่ 4 บา้นหนองเลียบ ให้ทางน้้าไหลสะดวก 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. อบต. ก่อสร้างฝาย ในการเกษตร
 ยาว 15 ม. ศรีดอนไชย กั้นน้้า 1 แห่ง

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

ที่ โครงการ

แบบ ผ. 01
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 ขุดลอกล้าเหมือง เพือ่ป้องกันน้้าท่วมและ ปากกวา้ง 1 ม. ก้นกวา้ง 1 ม. 42,000 จ้านวนการ ชุมชนมีน้้าใช้ใน กองช่าง

สาธารณะ ห้วยตุ้ม กักเก็บน้้าไวใ้ช้ในการ ลึกเฉล่ีย 1 ม. อบต. ขุดลอกล้าน้้า การเกษตรและ
หมู่ที ่4 บ้านหนองเลียบ เกษตรช่วงฤดูแล้ง ศรีดอนไชย ล้าห้วย เพือ่อุปโภคอย่าง

1 คร้ัง/ปี เพียงพอ
10 ขุดลอกล้าน้้าลอย เพือ่ป้องกันน้้าท่วม ปากกวา้ง 8 ม. ยาว 1,000 ม. 280,000 จ้านวนการ ครัวเรือนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที ่4 บ้านหนองเลียบ และกักเก็บน้้าไวใ้ช้ ลึกเฉล่ีย 2 ม. อบต. ขุดลอกล้าน้้า ในการเกษตรและ
ในการเกษตรช่วง ศรีดอนไชย ล้าห้วย เพือ่อุปโภคอย่าง
ฤดูแล้ง 1 คร้ัง/ปี เพียงพอ

11 ขุดลอกร่องตู๊ด เพือ่กักเก็บน้้าไวใ้ช้ ปากกว้างเฉล่ีย 15 ม. 1,177,000 จ้านวนชุมชนที่ ครัวเรือนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมูท่ี่ 6 บา้นปา่ตึงงาม ท้าการเกษตรในช่วง ก้นกว้างเฉล่ีย 10 ม. ลึกเฉล่ีย อบต. มีน้้าใช้ในการ ในการเกษตรและ

ฤดูแล้ง 1.50 ม. ยาว 1,170 ม. ศรีดอนไชย เกษตรในฤดูแล้ง เพือ่อุปโภคอย่าง
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ เพียงพอ
32,550 ลบ.ม.

12 ขุดลอกร่องล้ี เพือ่กักเก็บน้้าไวใ้ช้ ปากกว้างเฉล่ีย 10 ม. 89,000 จ้านวนชุมชนที่ ครัวเรือนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที ่6 บ้านป่าตึงงาม ท้าการเกษตรในช่วง ก้นกว้างเฉล่ีย 8 ม. ลึกเฉล่ีย 1 ม. อบต. มีน้้าใช้ในการ ในการเกษตรและ
ฤดูแล้ง  ยาว 310 ม. ปริมาณดินขุด ศรีดอนไชย เกษตรในฤดูแล้ง เพือ่อุปโภคอย่าง

ไม่น้อยกวา่ 2,480 ลบ.ม. เพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

แบบ ผ. 01
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 ซ่อมแซมฝายร่องตู๊ด เพือ่ซ่อมแซมฝาย ซ่อมแซมฝายร่องตู๊ด 200,000 จ้านวนฝาย เกษตรกรมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที ่6 บ้านป่าตึงงาม ทีช่้ารุดเสียหาย ให้มี ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีปกติ อบต. น้้าล้นทีไ่ด้รับ ในการท้าการ
สภาพการใช้งานได้ดี จ้านวน 1 แห่ง ศรีดอนไชย การซ่อมแซม เกษตร
 ตามปกติ

14 ขุดลอกร่องตู๊ดตอนบน เพือ่ป้องกันน้้าท่วม ขุดลอกร่องตู๊ดตอนบน 50,000 จ้านวนการ ครัวเรือนมีน้้าใช้ กองช่าง
หมู่ที ่6 บ้านป่าตึงงาม และกักเก็บน้้าไวใ้ช้ อบต. ขุดลอกล้าน้้า ในการเกษตรและ

ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง ศรีดอนไชย ล้าห้วย เพือ่อุปโภคอย่าง
15 ก่อสร้างฝายกั้นล้าน้้าอิง เพือ่ป้องกันน้้าท่วมและ ก่อสร้างฝาย คสล. กั้นล้าน้้าอิง 600,000 จ้านวนการ ชุมชนมีน้้าใช้ กองช่าง

หมู่ที ่6 บ้านป่าตึงงาม ให้ทางน้้าไหลสะดวก จ้านวน 1 แห่ง อบต. ก่อสร้างฝาย ในการเกษตร
ศรีดอนไชย กั้นน้้า 1 แห่ง

16 ก่อสร้างแนวกั้นตล่ิงพัง เพือ่ใช้ในการป้องกัน ก่อสร้างฝาย คสล. กั้นล้าน้้าอิง 600,000 จ้านวนในการ ลดการพังทลาย กองช่าง
ล้าน้้าอิง การพังทลายของตล่ิง จ้านวน 1 แห่ง อบต. ก่อสร้างตล่ิง ของตล่ิงริมแม่น้้า
หมู่ที ่6 บ้านป่าตึงงาม ล้าน้้าอิง ศรีดอนไชย ล้าน้้าอิง ล้าน้้าอิง

17 เรียงหินฝ่ังแม่น้้าลอย เพือ่ป้องกันการพังทลาย เรียงหินยาว 87.00 เมตร 1,750,000 จ้านวนตล่ิง ลดการพังทลาย กองช่าง
หมู่ที ่7 บ้านใหม่แม่ลอย ของตล่ิงจากการกัดเซาะ  สูง 6.00 เมตร อบต. ในการเรียงหิน ของตล่ิงริมแม่น้้า

ของน้้าในช่วงฤดูน้้า ศรีดอนไชย ป้องกันการพัง ล้าน้้าอิง
หลาก ทลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

แบบ ผ. 01



      5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    5.2 แผนงานการเกษตร งานอนรัุกษ์แหล่งน้า้และปา่ไม้ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 ขุดลอกแหล่งน้้าส้าหรับ เพือ่กักเก็บน้้าไวใ้ช้ ปากกวา้ง 10 ม. 185,000 จ้านวนชุมชน ครัวเรือนมีน้้าใช้ กองช่าง

ใช้ทางการเกษตร ท้าการเกษตรในช่วง ก้นกวา้ง 8 ม. ลึกเฉล่ีย 1 ม. อบต. ทีม่ีน้้าใช้ในการ ในการเกษตร
หมู่ที ่7 บ้านใหม่แม่ลอย ฤดูแล้ง ยาว 550 ม. ศรีดอนไชย เกษตรในฤดูแล้ง อย่างเพียงพอ

19 ก่อสร้างฝายกั้นน้้า คสล. เพือ่กักเก็บน้้าไวใ้ช้ จุดที ่1 ขนาดสันฝาย 310,000 จ้านวนชุมชนที่ มีน้้าใช้ส้าหรับภาค กองช่าง
ล้าน้้าลอย 2 จุด ท้าการเกษตรในช่วง ยาว  15 เมตร อบต. มีน้้าใช้ในการ การเกษตรในช่วง
หมู่ที ่7 บ้านใหม่แม่ลอย ฤดูแล้ง จุดที ่2 ขนาดสันฝาย ศรีดอนไชย เกษตรในช่วง ฤดูแล้ง

ยาว 15.00 เมตร ฤดูแล้ง
20 ขุดลอกล้าเหมืองหลวง เพือ่กักเก็บน้้าไวใ้ช้ ขุดลอกปากกวา้งเฉล่ีย 7 ม. 100,000 จ้านวนการ มีน้้าใช้ส้าหรับภาค กองช่าง

หมู่ที ่8 บ้านม่อนหลวง ท้าการเกษตรในช่วง ก้นกวา้งเฉล่ีย 5 ม. ยาว 380 ม. อบต. ขุดลอกล้าน้้า การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง ลึกเฉล่ีย 150 ม. ปริมาณดินขุด ศรีดอนไชย ล้าห้วย ฤดูแล้ง

ไม่น้อยกวา่ 2,850 ลบ.ม 1 คร้ัง/ปี

21 ขุดลอกร่องฮ่าง เพื่อกักเก็บน้า้ไว้ใช้ ขุดลอกปากกว้างเฉล่ีย 20 ม. 140,000 จ้านวนครัวเรือน มีน้้าใช้ส้าหรับภาค กองช่าง
หมูท่ี่ 10 บา้นม่อนหนิแก้ว ท้าการเกษตร ก้นกว้างเฉล่ีย 15 ม. อบต. มีน้้าใช้ในการ ใช้ท้าการเกษตร

ในช่วงฤดูแล้ง ลึกเฉล่ีย 2 ม. ยาว 1,300 ม. ศรีดอนไชย เกษตรในฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS แบบ ผ. 01



      5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    5.2 แผนงานการเกษตร งานอนรัุกษ์แหล่งน้า้และปา่ไม้ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 ก้าจัดวชัพืชล้าเหมืองสาธารณะ เพือ่รักษาสภาพของ ขนาดพืน้ทีก่้าจดัวัชพืช้ไม่น้อยกว่า 139,000 จ้านวนแหล่งน้้า แหล่งน้้าสะอาด กองช่าง

หมู่ที ่10 บ้านม่อนหินแก้ว แหล่งน้้าและกับเก็บ  26,000 ตร.ม. ปริมาณวัชพืช อบต. ทีม่ีการก้าจัด มีน้้าเพียงพอต่อ
น้้าส้าหรับการเกษตร ไม่น้อยกวา่ 1,820 ตัน ศรีดอนไชย วชัพืช ภาคการเกษตร

(ความหนาเฉล่ีย 70 กก./ ตร.ม) ตลอดทัง้ปี
23 ก่อสร้างฝายน้้าล้นร่องฮ่าง เพือ่กักเก็บน้้าไวใ้ช้ ก่อสร้างฝายน้้าล้นขนาดสันฝาย 630,000 630,000 จ้านวนแหล่งน้้า มีน้้าใช้ส้าหรับภาค กองช่าง

หมู่ที ่10 บ้านม่อนหินแก้ว ท้าการเกษตรในช่วง สูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. อบต. อบต. มีน้้าใช้ในการ การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง ยาว 18.00 เมตร ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย เกษตรในฤดูแล้ง ฤดูแล้ง

ตามแบบ อบต.ก้าหนด

24 ขุดลอกร่องน้้า (ร่องโซก) เพือ่กักเก็บน้้าไวใ้ช้ ปากกวา้ง 4.00 เมตร 147,000 147,000 147,000 จ้านวนครัวเรือน มีน้้าใช้ส้าหรับภาค กองช่าง
หมู่ที ่10 บ้านม่อนหินแก้ว ท้าการเกษตรในช่วง ก้นกวา้ง 3.50 เมตร อบต. อบต. อบต. มีน้้าใช้ในการ ใช้ท้าการเกษตร

ฤดูแล้ง ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย เกษตรในฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง
ยาว 400.00 เมตร 

25 ขุดลอกหนอง/ล้าเหมือง/ เพื่อกักเก็บน้า้ ขุดลอกจุดที่ต้ืนเขิน 200,000 200,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

คลองสาธารณะภายในต้าบล ไว้ใช้ในการเกษตร อบต. อบต. มีน้้าใช้ในการ ในการเกษตร

และปอ้งกันน้า้ท่วม ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย เกษตรในฤดูแล้ง อย่างเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

ที่ โครงการ

แบบ ผ. 01



      5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    5.2 แผนงานการเกษตร งานอนรัุกษ์แหล่งน้า้และปา่ไม้ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 ก่อสร้างฝายกั้นน้้า คสล. เพือ่กักเก็บน้้าไวใ้ช้ สร้างฝายกั้นน้้า คสล. ภายใน 200,000 200,000 จ้านวนการ เพือ่กักเก็บน้้าไว้ กองช่าง

ภายในต้าบลศรีดอนไชย ท้าการเกษตรในช่วง เขตพืน้ทีต้่าบลศรีดอนไชย อบต. อบต. สร้างฝายคสล. ใช้ท้าการเกษตร
ฤดูแล้ง ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ในต้าบล ในช่วงฤดูแล้ง

27 โครงการเรียงหินป้องกัน เพือ่ป้องกันการพังทลาย เรียงหินป้องกันตล่ิงพังในต้าบล 200,000 200,000 จ้านวนตล่ิง ลดการพังทลาย กองช่าง
ตล่ิงพังล้าน้้าภายในต้าบล ของตล่ิงจากการกัดเซาะ อบต. อบต. ในการเรียงหิน ของตล่ิงริมแม่น้้า
ศรีดอนไชย ของน้้าในช่วงฤดู ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย ป้องกันการพัง ล้าน้้าอิง

น้้าหลาก ทลาย

รวม 27  โครงการ  -  - 139,000   837,000       7,529,000     2,579,000        -  -  -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา แบบ ผ. 01
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