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                        แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ�แหล�งนํ้าและป�าไม� รวม 8,400,000     บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,200,000     บาท
1. ค�าใช�สอย รวม 3,200,000     บาท

1.1 รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ

1.1.1 โครงการฝ7กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับทราบป9ญหาส่ิงแวดล�อม
และหาแนวทางแก�ไข

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม ตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น 
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าใช�จ�าย
ในการตกแต�งสถานที่ ค�าเช�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข�อง 
(กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 5 แผนงานการเกษตร  รายการที่ 27 หน�า 4-5-7 )

1.1.2 โครงการอบจ.เชียงราย ร�วมใจคืนป�าสู�แผ�นดิน จํานวน 200,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับสถานที่ ค�าเช�าเครื่องเสียง ค�าจัดซ้ือ
กล�าพันธุ/ไม�พร�อมขนส�ง  ค�าอาหารและเครื่องด่ืม  ค�าปFายโครงการ 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 5 แผนงานการเกษตร   รายการที่ 28 หน�า 4-5-8 )

รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2561

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย

งานอนุรักษแ์หล่งนํ�าและป่าไม้



181

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

จํานวน 350,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ 
โดยจ�ายเป�นค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าวัสดุ อุปกรณ/  ค�าเช�าที่พัก ค�ายานพาหนะ ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 5 แผนงานการเกษตร  รายการที่  30 หน�า  4-5-9   )

1.1.4 โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมด�านการอนุรักษ�
ปHองกันแก�ไขป9ญหาไฟป�าและหมอกควัน

จํานวน 100,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ  
โดยจ�ายเป�นค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม ค�าวัสดุ อุปกรณ/  ค�าเช�าที่พัก ค�ายานพาหนะ ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 5 แผนงานการเกษตร  รายการที่ 31 หน�า 4-5-9 )

1.1.5 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า แม�นํ้าสายหลักของ
จังหวัดเชียงราย

จํานวน 50,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น ค�าห�อง
ปฏิบัติการ ค�าเก็บตัวอย�างน้ําพร�อมวิเคราะห/สรุปผล ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 5 แผนงานการเกษตร  รายการที่ 32 หน�า 4-5-9 )

งานอนุรักษแ์หล่งนํ�าและป่าไม้



182

1.1.6 โครงการต�นแบบส�งเสริมการบริหารจัดการนํ้าอย�างย่ังยืน จํานวน 400,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าใช�จ�ายในการตกแต�งสถานที่ ค�าเช�าที่พัก ค�าวัสดุและอุปกรณ/ 
ตลอดจนค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  
ยุทธศาสตร/ที่ 5 แผนงานการเกษตร รายการที่  12 หน�า  31)

1.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปHองกันและแก�ไขป9ญหานํ้าเพ่ือ
อุปโภคอย�างมีส�วนร�วมในพ้ืนที่ จ.เชียงราย

จํานวน 2,000,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรมตามโครงการฯ โดยจ�ายเป�น
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร 
ค�าใช�จ�ายในการตกแต�งสถานที่ ค�าวัสดุและอุปกรณ/ ตลอดจน
ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่จําเป�นและเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข�อง (กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560   ยุทธศาสตร/ที่ 5 แผนงาน
การเกษตร  รายการที่  11 หน�า 31)

งบลงทุน รวม 5,200,000     บาท
1. ค�าที่ดินและส่ิงก�อสร�าง รวม 5,200,000     บาท
1.1 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก�อสร�าง รวม 5,200,000     บาท
1.1.1 ขุดลอกลําเหมืองเลียบพนังสายล�าง ช�วงระหว�างหมู�ที่ 5 

ต.ริมกก - หมู�ที่ 15 ต.แม�ข�าวต�ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
จํานวน 500,000        บาท

     สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 2.30 เมตร ลึก 0.65 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 4.60 เมตร
ลึก 2.25 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า
13,900.00 ลูกบาศก/เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง)  
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร/ที่ 5
แผนงานการเกษตร รายการที่ 1 หน�า 29)

งานอนุรักษแ์หล่งนํ�าและป่าไม้
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1.1.2 ขุดลอกลําเหมืองส�งนํ้าฝายเจ�าวอ ช�วงระหว�างหมู�ที่ 10  
ต.ธารทอง - หมู�ที่ 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 1,000,000     บาท

    สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 7.00 เมตร ลึก 1.95 เมตร ยาว 
4,700.00 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 8.00 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร ยาว 4,700 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า
27,850 ลูกบาศก/เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ. 2561-2564) อบจ.ชร. 
ยุทธศาสตร/ที่ 5 แผนงานการเกษตร รายการที่ 19 หน�า 4-5-5)

1.1.3 ขุดลอกแก�มลิง หมู�ที่ 3 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 
ใช�ประโยชน�ร�วมกันระหว�างหมู�ที่ 3,5,12 ต.ทานตะวัน 
และหมู�ที่ 9,11 ต.หัวง�ม อ.พาน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     สภาพโดยเฉลี่ยกว�าง 40.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 100.00เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 40.00 เมตร 
ลึก 4.30 เมตรยาว 100.00 เมตรหรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 
11,100 ลูกบาศก/-เมตร  (รวมค�าขนย�าย)  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง)
 (ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 5 
แผนงาน การเกษตร รายการที่ 2 หน�า 29)

1.1.4 ขุดลอกลํานํ้าคี ช�วงระหว�างหมู�ที่ 10 ต.ป�าตึง - หมู�ที่ 6 
ต.ป�าซาง อ.แม�จัน  จ.เชียงราย

จํานวน 200,000        บาท

    สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 6.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 6.00 เมตร
ลึก 2.50 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า
5,500.00 ลูกบาศก/เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.  
ยุทธศาสตร/ที่ 5 แผนงาน การเกษตร รายการที่ 1 หน�า 4-5-3)

งานอนุรักษแ์หล่งนํ�าและป่าไม้
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1.1.5 ขุดลอกลําเหมืองแม�เปQน ช�วงระหว�างหมู�ที่ 10 ต.ป�าซาง - 
หมู�ที่ 3,4,6,10 ต.ศรีค้ํา อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

    สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 7.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 4,700 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 8.00 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร ยาว 4,700.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า
13,900.00 ลูกบาศก/เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 5 
แผนงาน การเกษตร รายการที่ 3 หน�า 29)

1.1.6 ขุดลอกแก�มลิง หมู�ที่ 10 ต.ศรีค้ํา อ.แม�จัน จ.เชียงราย 
ใช�ประโยชน�ร�วมกันระหว�าง หมู�ที่ 10 ต.ศรีค้ํา และหมู�ที่ 12 
ต.ป�าซาง อ.แม�จัน จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

    สภาพเดิมพ้ืนที่โดยเฉลี่ย 3-3-50 ไร� (6,200.00 ตร.ม) 
ลึก 2.00 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดพ้ืนที่โดยเฉลี่ย 3-3-50 ไร� 
(6,200 ตร.ม) ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 
13,130.00 ลูกบาศก/เมตร (รวมค�าขนย�าย) รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง)
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 5 
แผนงาน การเกษตร รายการที่ 6 หน�า 30)

1.1.7 ขุดลอกหนองมน หมู�ที่ 6 ต.ห�วยซ�อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
ใช�ประโยชน�ร�วมกันระหว�างหมู�ที่ 6 ต.ห�วยซ�อ    และหมู�ที่ 4 
ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 60.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร ขุดลอกใหม�ให�ขนาดเฉลี่ยกว�าง 60.00 เมตร 
ลึก 4.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 
12,000 ลูกบาศก/เมตร (รวมค�าขนย�าย)  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร.
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 5 
แผนงาน การเกษตร รายการที่ 4 หน�า 29)

งานอนุรักษแ์หล่งนํ�าและป่าไม้
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1.1.8 ขุดลอกหนองต�นปูน หมู�ที่ 5 ต.ห�วยซ�อ อ.เชียงของ 
ใช�ประโยชน�ร�วมกันระหว�างหมู�ที่ 4,5,13 ต.ห�วยซ�อ 
และ หมู�ที่ 3,9 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 75.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 75.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 
12,000 ลูกบาศก/เมตร (รวมค�าขนย�าย) รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 5 
แผนงาน การเกษตร รายการที่ 1 หน�า 120)

1.1.9 ขุดลอกลํานํ้าห�วยส�าน ช�วงระหว�างหมู�ที่ 3 ต.จอมหมอกแก�ว - หมู�ที่ 
7 ต.ป�าก�อดํา อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 6.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 8.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า
13,900.00 ลูกบาศก/เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 5 
แผนงาน การเกษตร รายการที่ 2 หน�า 121)

1.1.10 ขุดลอกหนองผาโตน หมู�ที่ 9 ต.หนองป�าก�อ อ.ดอยหลวง   
จ.เชียงราย ใช�ประโยชน�ร�วมกันระหว�าง หมู�ที่ 9 ต.หนองป�าก�อ 
และหมู�ที่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

จํานวน 500,000        บาท

     สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว�าง 40.00 เมตร ลึก - เมตร 
ยาว 175.00 เมตร ขุดลอกใหม�ให�มีขนาดเฉลี่ยกว�าง 40.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม�น�อยกว�า 
11,900.00 ลูกบาศก/เมตร (รวมค�าขนย�าย) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่ อบจ.เชียงรายกําหนด (สํานักการช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป8 (พ.ศ.2561-2564) อบจ.ชร. 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร/ที่ 5
แผนงาน การเกษตร รายการที่ 5 หน�า 30)

งานอนุรักษแ์หล่งนํ�าและป่าไม้


