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                        แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ�แหล�งนํ้าและป�าไม� รวม 8,090,000     บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,990,000     บาท
1. ค�าใช�สอย รวม 2,990,000     บาท
1.1 รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ

1.1.1 โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมด�านการอนุรักษ�
ป5องกันแก�ไขป6ญหาไฟป�าและหมอกควัน

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมด�านการอนุรักษ&
ป'องกันแก�ไขป+ญหาไฟป/าและหมอกควัน โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น ค�าอาหาร
 ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าป'ายโครงการ 
ค�าวัสดุอุปกรณ& และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5  แนวทางที่ 2  รายการที่ 2  หน�า 3-5-2)

1.1.2 โครงการ อบจ.เชียงราย ร�วมใจคืนป�าสู�แผ�นดิน จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงานตามโครงการ อบจ.เชียงราย 
ร�วมใจคืนป/าสู�แผ�นดิน โดยมีค�าใช�จ�ายเช�น ค�าอาหาร น้ําด่ืม 
ค�าจัดเตรียมพ้ืนที่ ค�าพันธุ&ไม� ค�าป'าย ค�าเช�าเครื่องเสียง และ
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5  แนวทางที่ 2  รายการที่  1  หน�า  3-5-2)

1.1.3 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า แม�นํ้าสายหลักของ
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000         บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา แม�น้ําสายหลัก
ของจังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�ายเช�น ค�าห�องปฏิบัติการ ค�าเก็บ
ตัวอย�างน้ําพร�อมวิเคราะห&สรุปผล และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�อง
และจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5  แนวทางที่  4 รายการที่ 1  หน�า 3-5-8)

รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2560

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
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1.1.4 โครงการการสัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับป6ญหาส่ิงแวดล�อม
ของจังหวัดเชียงราย

จํานวน 140,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการการสัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับ
ป+ญหาสิ่งแวดล�อมของจังหวัดเชียงราย โดยมีค�าใช�จ�าย เช�น 
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าจัดตกแต�งสถานที่ ค�าวัสดุและอุปกรณ& และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5 แนวทางที่  3 รายการที่  4 หน�า  3-5-6   )

1.1.5 โครงการองค�กรแห�งการเรียนรู�ด�านส่ิงแวดล�อม 
Green office

จํานวน 500,000        บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝJกอบรมตามโครงการองค&กรแห�งการเรียนรู�
ด�านสิ่งแวดล�อม Green office โดยมีค�าใช�จ�ายเช�น ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าวัสดุและอุปกรณ&
และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5 แนวทางที่  3 รายการที่  2 หน�า  3-5-5   )

1.1.6 โครงการส�งเสริมกิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชนด�านการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล�อม

จํานวน 1,000,000     บาท

เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝJกอบรมตามโครงการส�งเสริมกิจกรรม
การมีส�วนร�วมของประชาชนด�านการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม 
โดยมีค�าใช�จ�ายเช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าป'าย
ค�าตอบแทนวิทยากร และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�องและจําเป�น 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5 แนวทางที่  1 รายการที่  1 หน�า  3-5-1   )

1.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู�นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
ในการบริหารจัดการป�าชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 1,000,000     บาท
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เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการฝJกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู�นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการ
ป/าชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค�าใช�จ�ายเช�น ค�าอาหาร 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าตกแต�งสถานที่
ค�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ& และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�อง
และจําเป�น (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5 แนวทางที่  3 รายการที่  5 หน�า  3-5-7   )

งบลงทุน รวม 5,100,000     บาท
1. ค�าที่ดินและส่ิงก�อสร�าง รวม 5,100,000     บาท
1.1 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก�อสร�าง รวม 5,100,000     บาท

1.1.1 ขุดลอกลํานํ้าหงาว ช�วงระหว�างหมู�ที่ 6 ต.ตับเต�า - 
หมู�ที่ 13,11 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 2,300,000     บาท

     ช�วงที่ 1 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 14.00 เมตร ลึก - เมตร 
ยาว 2,670 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 14.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 2,670 เมตร                                   
     ช�วงที่ 2 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 21.00 เมตร ลึก - เมตร 
ยาว 100 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 21.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร                                         
     ช�วงที่ 3 สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 11.00 เมตร ลึก - เมตร 
ยาว 3,330 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 11.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 3,330 เมตร                                       
หรือปริมาตรดินขุดทั้งสามช�วงรวมกันไม�น�อยกว�า 63,900 ลูกบาศก&เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (กอง
ช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร&ที่ 5  แนวทางที่  4 รายการที่ 9   หน�า  3-5-11 )

1.1.2 ขุดลอกลําห�วยต�นยาง ช�วงระหว�างหมู�ที่ 9 ต.เจริญเมือง - 
หมู�ที่ 8 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

งานอนุรักษแ์หล่งนํ�าและป่าไม้
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     สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 6.00 เมตร ลึก 1.40 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 7.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 
13,800 ลูกบาศก&เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช�าง)
 (ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5 แนวทางที่ 4 รายการที่ 12 หน�า  3-5-13)

1.1.3 ขุดลอกหนองฮ�าง ช�วงระหว�างหมู�ที่ 3 ต.ทานตะวัน -  
หมู�ที่ 5,14 ต.ม�วงคํา อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 300,000        บาท

     สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 30.00 เมตร ลึก 2.20 เมตร 
ยาว 120 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 40.00 เมตร 
ลึก 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 
8,300 ลูกบาศ&กเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช�าง)  
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5  แนวทางที่ 4 รายการที่ 13 หน�า 3-5-13 )

1.1.4 ขุดลอกแม�นํ้าคํา ช�วงระหว�างหมู�ที่ 7 ต.แม�คํา - หมู�ที่ 7 
ต.ศรีค้ํา อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 15.00 เมตร ลึก - เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 15.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 
13,800 ลูกบาศก&เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช�าง)  
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5  แนวทางที่  4 รายการที่ 6 หน�า  3-5-9 )

1.1.5 ขุดลอกแม�นํ้าจัน ช�วงระหว�างหมู�ที่ 4 ต.ป�าสัก อ.เชียงแสน 
- หมู�ที่ 9 ต.จันจว�า อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 8.00 เมตร ลึก - เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 8.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 
13,800 ลูกบาศก&เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช�าง)
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5  แนวทางที่  4 รายการที่ 7 หน�า  3-5-10 )

1.1.6 ขุดลอกแม�นํ้าพุง ช�วงระหว�างหมู�ที่ 7 ต.ป�าแดด -  หมู�ที่ 7 
ต.สันมะค�า อ.ป�าแดด จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000     บาท

งานอนุรักษแ์หล่งนํ�าและป่าไม้
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     สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 25.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 25.00 เมตร 
ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 
27,750 ลูกบาศก&เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบจ.
เชียงรายกําหนด (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป9 อบจ.ชร. พ.ศ. 2560-2562 
ยุทธศาสตร&ที่ 5  แนวทางที่  4 รายการที่ 23 หน�า  3-5-15 )

งานอนุรักษแ์หล่งนํ�าและป่าไม้


