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                        แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 9,150,000    บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,150,000    บาท

1. ค่าใช้สอย รวม 1,150,000    บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

1.1.1  โครงการ อบจ.เชียงรายร่วมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน จํานวน        500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบจ.เชียงรายร่วมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน

เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดเตรียมสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 2 หน้า 5-189) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2  โครงการ ตรวจสอบคุณภาพน้ํา แม่น้ําสายหลักของจังหวัด

เชียงราย

จํานวน          50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา แม่น้ําสายหลัก

ของจังหวัดเชียงราย เช่น ค่าห้องปฏิบัติการ ค่าเก็บตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์

คุณภาพน้ํา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีจําเป็น 

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 1 หน้า 5-186) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3  โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ป้องกัน

แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จํานวน        500,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ด้านการอนุรักษ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

เช่น ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ 

ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น

(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แนวทางท่ี 2 รายการท่ี 1 หน้า 5-188) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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1.1.4  โครงการ สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

หาแนวทางแก้ไขตามพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย

จํานวน        100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือรับทราบปัญหา

สิ่งแวดล้อมและหาแนวทางแก้ไขตามพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แนวทางท่ี 1 รายการท่ี 2 หน้า 5-187) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 8,000,000    บาท

1. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,000,000    บาท

1.1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1.1 ขุดลอกลําน้ําแม่ตาช้าง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

และป้องกันอุทกภัย ช่วงระหว่างหมู่ท่ี 7,10,19 และ 22 ต.ป่าแดด - 

หมู่ท่ี 7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000     บาท

         สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 10.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 12.00 เมตร 

ลึก 3.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

27,100 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี 

อบจ.เชียงรายกําหนด  (กองช่าง) 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 12 หน้า 5-65) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําไม้ยา เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร

หมู่ท่ี 7,16 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 

หมู่ท่ี 7, 16 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย หมู่ท่ี 9 ต.ง้ิว และ

ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000     บาท
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         สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 94.00 เมตร ยาว 135 เมตร 

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 94.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร 

ยาว 135 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,720 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบจ.เชียงรายกําหนด 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 18 หน้า 5-67) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 ขุดลอกลําเหมืองร่องธาร เพื่อส่งน้ําเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 

ช่วงระหว่าง หมู่ท่ี 14 ต.เจริญเมือง - หมู่ท่ี 14 ต.ทรายขาว   

อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000     บาท

         สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 5.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 

ยาว 9,000 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 7.00 เมตร 

ลึก 2.20 เมตร ยาว 9,000 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

54,300 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี 

อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 2

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 7 หน้า 5-63) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 ขุดลอกลําน้ําแม่อ้อ เพื่อส่งน้ําเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 

ช่วงระหว่างหมู่ท่ี 15 ต.แม่อ้อ อ.พาน - หมู่ท่ี 8 ต.ดอยลาน 

อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000     บาท

         สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 6.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 8.00 เมตร 

ลึก 2.50 เมตร ยาว 4,000 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

27,100 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี

อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 2

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 8 หน้า 5-64) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.5 ขุดลอกลําน้ําท่าบ้าน เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 

หมู่ท่ี 6 ต.สันมะเค็ด อ.พาน ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 

ต.สันมะเค็ด อ.พาน และ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000     บาท

���������	
����������������



179

          สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 65.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

ยาว 200.00 เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 70.00 เมตร 

ลึก 4.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

42,720 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี 

อบจ.เชียงรายกําหนด (กองช่าง) 

(ตามแผนพัฒนาสามปี อบจ.ชร. พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ท่ี 2

แนวทางท่ี 5 รายการท่ี 10 หน้า 5-64) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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