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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 113,170,000   บาท

งบลงทุน รวม 113,170,000   บาท

1. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 113,170,000   บาท

1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.1.1 ก่อสร้างถนนหินคลุก เช่ือมระหว่างชุมชนป่าตึงริมกก

เทศบาลนครเชียงราย - หมู่ท่ี 1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท

          ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,570 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 9,420 ตารางเมตร พร้อมงานท่อลอดเหลี่ยม คสล. 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 10 หน้า 5-9)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 6 

ต.ดอยฮาง - หมู่ท่ี 5,9,10 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 1,400,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 36,000 ตารางเมตร พร้อมงานท่อระบายน้ํา  รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 17 หน้า 5-11)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 4 

ต.แม่กรณ์ - หมู่ท่ี 9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

รวม 600,000          บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 18 หน้า 5-11)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(ASPHALTIC CONCRETE) เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 2 

ต.แม่ข้าวต้ม - หมู่ท่ี 10 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมงานท่อระบายน้ํา

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 1 หน้า 5-7)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.5 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(ASPHALTIC CONCRETE) เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 13 

ต.นางแล - ประตู 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ 

อ.เมือง  จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 365 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,190 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 2 หน้า 5-7)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.6 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 21    

ต.ห้วยสัก - หมู่ท่ี 9 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท
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         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 30,000 ตารางเมตร พร้อมงานท่อระบายน้ํา

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 16 หน้า 5-11)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.7 บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement 

In -Place Recycling สายทาง อบจ.ชร. 3004 เช่ือมระหว่าง

บ้านร่องขุ่น หมู่ท่ี 5 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - บ้านร่องเปา 

หมู่ท่ี 7 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000        บาท

          ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 390 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)  

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 74 หน้า 5-27)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.8 บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement 

In -Place Recycling สายทาง ชร.2034 เช่ือมระหว่าง หมูท่ี 7

เทศบาลตําบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย - บ้านสันธาตุ หมู่ท่ี 9 ต.แม่คํา 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 3,500,000        บาท

          ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,210 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 7,260 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 25 หน้า 5-13)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.1.9 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(ASPHALTIC CONCRETE) เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 13 

ต.ป่าซาง - หมู่ท่ี 10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท

         ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 

         ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,800 ตารางเมตร 

         รวมพ้ืนท่ีท้ังสองช่วงไม่น้อยกว่า 3,600 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 19 หน้า 5-11)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง

หมู่ท่ี 7 ต.เกาะช้าง - หมู่ท่ี 5 ต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 32 หน้า 5-15)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง

หมู่ท่ี 1 ต.เกาะช้าง - หมู่ท่ี 6 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย

จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 33 หน้า 5-15)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.12 ขยายสะพาน คสล. เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 2 - หมู่ท่ี 6

ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 600,000          บาท
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         ขยายสะพาน คสล.จากเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร

เป็นกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 42 หน้า 5-18)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.13 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 13

ต.ห้วยซ้อ - หมู่ท่ี 9 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 770,000          บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 51 หน้า 5-20)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.14 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 16,

19,1 ต.ห้วยซ้อ - หมู่ท่ี 2 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 1,230,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 11,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 52 หน้า 5-20)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง

หมู่ท่ี 3,25 ต.วาวี อ.แม่สรวย - หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยชมภู 

อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000        บาท
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         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 285  เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 75 หน้า 5-27)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง

หมู่ท่ี 12,14 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - เขตติดต่อ       

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

จํานวน 1,000,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 275  เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 76 หน้า 5-27)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง

หมู่ท่ี 12 ต.เจดีย์หลวง - หมู่ท่ี 3 เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320  เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 77 หน้า 5-28)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.18 บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement 

In -Place Recycling สายทางเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1

เช่ือมระหว่าง บ้านเหมืองแดงปิยะพร หมู่ท่ี 13 ต.แม่สาย - 

บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ท่ี 8 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000        บาท
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          ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 36 หน้า 5-16)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 7

ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง - หมู่ท่ี 20 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

จํานวน 730,000          บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 230  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 102 หน้า 5-36)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.20 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 5

ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง - หมู่ท่ี 20 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  

จ.เชียงราย

จํานวน 1,270,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร พร้อมงานท่อระบายน้ํา

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 105 หน้า 5-37)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.21 ปรับปรุงและขยายถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติค

คอนกรีต เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 8 ต.ปล้อง - หมู่ท่ี 3 ต.หนองแรด 

อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 6,000,000        บาท
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         ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร พร้อมงานท่อระบายน้ํา 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 57 หน้า 5-22)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง

หมู่ท่ี 1 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง    

จ.เชียงราย

จํานวน 500,000          บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 160  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 91 หน้า 5-32)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.23 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(ASPHALTIC CONCRETE) เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 13 ต.ดงมะดะ - 

หมู่ท่ี 10 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 420 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 90 หน้า 5-32)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.24 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคปซีล) 

เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 8 ต.ยางฮอม - หมู่ท่ี 13 ต.ป่าตาล 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท
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        ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 460 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร                           

       ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 520 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร 

       รวมพ้ืนท่ีท้ังสองช่วงไม่น้อยกว่า 5,880 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด 

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 94 หน้า 5-33)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.25 ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ท่ี 9 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
จํานวน

1,500,000        
บาท

      ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 7.00 เมตร 

ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี 

อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 71 หน้า 5-26)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.26 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 3   

ต.ทานตะวัน - หมู่ท่ี 9 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 600,000          บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,360 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 8,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 70 หน้า 5-25)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง

หมู่ท่ี 1 ต.ทานตะวัน - หมู่ท่ี 9 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000          บาท
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         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 164  เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 984 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 66 หน้า 5-24)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 9 

ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - หมู่ท่ี 8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 112 หน้า 5-39)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง

หมู่ท่ี 9,15 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง - หมู่ท่ี 4 ต.ตาดควัน    

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 630  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,780 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 99 หน้า 5-35)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.30 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งแม่น้ําคํา สําหรับพื้นท่ีหมู่ท่ี 10 

ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท
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         ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 224 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 5 หน้า 5-62)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.31 บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement 

In -Place Recycling เช่ือมระหว่างชุมชนแม่ขะจาน หมู่ท่ี 1 

เทศบาลตําบลแม่เจดีย์ - บ้านสันกู่ หมู่ท่ี 4 ต.แม่เจดีย์ 

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 4,000,000        บาท

          ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,615 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 9,690 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 83 หน้า 5-29)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.32 บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement 

In -Place Recycling เช่ือมระหว่างบ้านกู่ หมู่ท่ี 6 ต.เวียง - 

บ้านสัน หมู่ท่ี 3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

จํานวน 3,500,000        บาท

          ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 330 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร 

          ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 

          ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 475 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,375 ตารางเมตร 

          รวมพ้ืนท่ีท้ังสามช่วงไม่น้อยกว่า 7,355 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 84 หน้า 5-30)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.1.33 บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement 

In -Place Recycling เช่ือมระหว่างบ้านดอนมูล หมู่ท่ี 10       

ต.เมืองชุม - บ้านหนองหลวง หมู่ท่ี 16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย     

จ.เชียงราย

จํานวน 5,000,000        บาท

          ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,720 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 10,320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 86 หน้า 5-31)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.34 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา คสล. เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 7 

ต.แม่อ้อ อ.พาน - หมู่ท่ี 8 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 640,000          บาท

         รางระบายน้ํา คสล.กว้าง 1.50 เมตร ยาว 630 เมตร 

ลึก 0.80 เมตร พร้อมงานท่อระบายน้ํา รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 1 หน้า 5-61)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.35 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง สําหรับพื้นท่ีหมู่ท่ี 5 

ต.ปอ  อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท

          กว้าง 8.00 เมตร ยาว 200 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 16 หน้า 5-66)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.1.36 ขยายสะพาน คสล. หมู่ท่ี 5 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง

จ.เชียงราย

จํานวน 950,000          บาท

          ขยายสะพาน คสล. จากเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 

เป็นกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 110 หน้า 5-38)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.37 ก่อสร้างสะพาน คสล. (SLAB TYPE) หมู่ท่ี 9 

ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

จํานวน 1,600,000        บาท

         ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 16.00 เมตร ชนิดไม่มีทางเดินเท้า รายละเอียดตามแบบแปลน

และรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 88 หน้า 5-31)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 10 

ต.แม่เงิน - หมู่ท่ี 3 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จํานวน 3,240,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,080  เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,480 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 44 หน้า 5-18)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.39 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคปซีล) เช่ือมระหว่าง

หมู่ท่ี 3 ต.หนองแรด - หมู่ท่ี 18 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท
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          ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 54 หน้า 5-21)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.40 บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement

In -Place Recycling สายทาง ชร. 1040 เช่ือมระหว่างแยก

ทางหลวงหมายเลข 1 บ้านแม่คําหลักเจ็ด หมู่ท่ี 3 ต.ศรีค้ํา -

บ้านแม่สลองใน หมู่ท่ี 4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 2,500,000        บาท

          ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 865 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 5,190 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 24 หน้า 5-13)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.41 บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement 

In -Place Recycling สายทางชร.2114 เช่ือมระหว่างบ้านน้ําจํา

หมู่ท่ี 5 ต.โป่งผา - บ้านสันโค้ง หมู่ท่ี 3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

จํานวน 2,500,000        บาท

          ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 860 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 5,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 38 หน้า 5-17)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.1.42 ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อมเข่ือนป้องกันตลิ่ง 

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น - หมู่ท่ี 25 ต.ตับเต่า

อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 1,600,000        บาท

         ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00

เมตร พร้อมงานเข่ือนป้องกันตลิ่ง รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 61 หน้า 5-23)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.43 บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 

1152  ตอนทางเดิมบ้านทุ่งเจ้า เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 4 - หมู่ท่ี 15 

ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท

          ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 910 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 5,460 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 100 หน้า 5-35)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1.1.44 ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ท่ี 14 ต.สันมะเค็ด อ.พาน 

จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท

         ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 20.00 เมตร ชนิดไม่มีทางเดินเท้า รายละเอียดตาม

แบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 72 หน้า 5-26)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.1.45 บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement 

In -Place Recycling เช่ือมระหว่างบ้านประตูล้อ หมู่ท่ี 21       

ต.ป่าอ้อดอนชัย - บ้านหนองเขียว หมู่ท่ี 12 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

จํานวน 4,610,000        บาท

          ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,590 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 9,540 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 11 หน้า 5-9)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1.1.46 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 2 ต.แม่สลองใน - หมู่ท่ี 1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 

จ.เชียงราย

จํานวน 2,500,000        บาท

         ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 20 เมตร ชนิดมีทางเท้า รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 106 หน้า 5-37)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.47 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ําหงาว 

หมู่ท่ี 7 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท

         ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี 

อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 58 หน้า 5-22)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.1.48 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 

เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 4 ต.จอมสวรรค์ - หมู่ท่ี 3 ต.ท่าข้าวเปลือก  

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท

          ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 750 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 27 หน้า 5-14)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.49 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 3 ต.สันทราย - 

หมู่ท่ี 4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จํานวน 4,240,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,330  เมตร หนาเฉลี่ย

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,980 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 23 หน้า 5-12)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.50 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 11 ต.แม่ฟ้าหลวง -  

หมู่ท่ี 14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000        บาท

         ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 870 เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,220 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 104 หน้า 5-36)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.1.51 ก่อสร้างฝายน้ําล้น คสล. ลําน้ําแม่สลอง เพื่อใช้เป็น

แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน ใช้ประโยชน์

ร่วมกันระหว่าง หมู่ท่ี 4 ต.ป่าซาง ต.ศรีค้ํา และ ต.แม่คํา อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

จํานวน 710,000          บาท

          สันฝายกว้าง 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 3 หน้า 5-62)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.52 ปรับปรุงถนนทางเข้าวัดพระธาตุจอมสัก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 1 เทศบาลตําบลบ้านดู่ - ชุมชนห้วยปลากั้ง เทศบาลนคร

เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 3,280,000        บาท

           ขยายผิวจราจรถนน คสล. ท้ังสองข้างเฉลี่ยกว้างข้างละ 

1.00 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร และงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค

คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 13 หน้า 5-10)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.1.53 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 

เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 9 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง - หมู่ท่ี 5 

ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 1,500,000        บาท

          ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 111 หน้า 5-39)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.54 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งแม่น้ําคํา สําหรับพื้นท่ีหมู่ท่ี 9

ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จํานวน 3,000,000        บาท

          กว้าง 6.00 เมตร ยาว 332 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 6 หน้า 5-63)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.55 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จํานวน 600,000          บาท

          ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 25 เมตร เพ่ือให้เกิด

ความพร้อมในการใช้งาน รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงราย กําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร.พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 5 หน้า 5-41) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.56 ติดตั้งแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรงโครงสร้างป้องกัน

แผ่นดินไหวอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท
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          เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรง

โครงสร้างป้องกันแผ่นดินไหว อาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย จํานวน 120 ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนและ

รายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 158 หน้า 5-232)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

1.1.57 ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภายสํานักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000        บาท

         โรงจอดรถยนต์กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 165 เมตร 

โรงจอดรถจักรยานยนต์กว้าง 4.00 เมตร ยาว 33 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 รายการท่ี 156 หน้า 5-231)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.58 จัดทําป้ายจราจรสังเคราะห์พร้อมติดตั้งในถนน จํานวน 500,000          บาท

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายจราจรสังเคราะห์พร้อมติดตั้ง

ในถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตาม

แบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง)

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 4 หน้า 5-41)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.59 ติดตั้งไฟกระพริบเตือน พลังงานแสงอาทิตย์ในถนน จํานวน 300,000          บาท

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟกระพริบเตือน พลังงานแสงอาทิตย์

ในถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 20 ชุด 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด 

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 1 หน้า 5-40)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.1.60 ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในถนน จํานวน 1,200,000        บาท

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

ในถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 21 ชุด 

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด 

(กองช่าง) (ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ.2558-2560

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 2 หน้า 5-40)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
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