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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 บทน ำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  
ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อ29 กันยายน 2560 และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2561 เรียบร้อยแล้ว 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท า
แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ขึ้นมา 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2561 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและ
การจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับแผนการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

แผนกำรด ำเนินงำน 
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1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561  ได้ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   สรุปได้ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนงาน ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน าและส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอร่าง
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผน 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ http://chiangraipao.go.th อย่างน้อยสามสิบวัน 
  

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้
 

 

   

 

   

 

   

 

  

 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

รวบรวมแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หน่วยงานอื่น 

 จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

 

http://chiangraipao.go.th/
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1.4 ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 
1.5 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 และครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

 2. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

     3. ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดงานที่จะต้องปฏิบัติ และน าไป
วางแผน เตรียมการ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 4. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด .01

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

เงินสะสม

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 7 50.00 4,000,000 36.60 สนช.

แผนงาน การเกษตร 2 14.29 1,000,000 9.15 สนช.

โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ คร้ังท่ี 3/2561

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 5 35.71 5,930,000 54.25 สนช.

 

รวม 14 100.00 10,930,000 100.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รวม

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

4     
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หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

 

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย

เงินสะสม

แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 21 95.45 34,000,000 98.55 สนช.

โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ คร้ังท่ี 3/2561

แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 4.55 500,000 1.45 สนช.

รวม 22 100.00 34,500,000 100.00  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงาน การเกษตร 86 100.00 43,000,000 100.00 สนช.

รวม 86 100.00 43,000,000 100.00



หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

รวม

รวมท้ังส้ิน 122 300.00 88,430,000 300.00
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บัญชีสรปุข้อมูล 

แผนงาน/โครงการ  ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการพัฒนาฯ   
ที่จ่ายจากเงินสะสม 

 

 

 



 

 

ส านักการช่าง 

 

 

 



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ริมกก - ม.15
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 104.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 624.00 ตร.ม. 
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 56.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

500,000      ม.7 ต.ริมกก -
 ม.15 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย 

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 1 
รายการท่ี 1.1.1

2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.เวียง - ม.4 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 160.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

500,000      ม.3 ต.เวียง - ม.4
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 1 
รายการท่ี 1.1.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

หนา้ที ่7



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ปล้อง - ม.7 
ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 166.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 996.00 ตร.ม. 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

500,000      ม.8 ต.ปล้อง - ม.7 
ต.หนองแรด อ.เทิง

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 2 
รายการท่ี 1.1.3

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.1 
ต.ผางาม อ.เวียงชัย - ม.19 ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 360.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,160 ตร.ม.
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,000,000    ม.1 ต.ผางาม
อ.เวียงชัย - ม.19 
ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 2 
รายการท่ี 1.1.4

5 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม .1 
ต.รอบเวียง - ม.2 ต.ดอยฮาง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 750.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม. 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

     500,000  ม.1 ต.รอบเวียง - 
ม.2 ต.ดอยฮาง 
อ.เมืองเชียงราย

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 2 
รายการท่ี 1.2.1

หนา้ที ่8



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

6 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม .10 
ต.แม่ข้าวต้ม - ม.5 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

     500,000  ม.10 ต.แม่ข้าวต้ม -
 ม.5 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย 

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 3 
รายการท่ี 1.2.2

7 ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.15 ต.แม่สรวย - ม.7,8 
ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขยายผิวจราจรถนน คสล. จากเดิมกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. เป็นกว้าง 5.00 ม. ยาว 800.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

     500,000  ม.15 ต.แม่สรวย - 
ม.7,8 ต.วาวี 
อ.แม่สรวย 

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 3 
รายการท่ี 1.2.3

รวม 4,000,000  

หนา้ที ่9



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ม.9 ต.เทอดไทย 

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 105.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.9 ต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง 

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 4 
รายการท่ี 1.1.1

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าแม่เจดีย์ 
ม.11 เขต ทต.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.11 
เขต ทต.แม่ขะจาน 
อ.เวียงป่าเป้า

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 4 
รายการท่ี 1.1.2

รวม 1,000,000   

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

หนา้ที ่10



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ติดต้ังเสาไฟระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

ขนาดความสูงเสา 6.00 ม. พร้อมวางระบบสายไฟใต้ดินและ
อุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิดอัตโนมัติ จ านวน 70 ชุด 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,500,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 37 
รายการท่ี 1.1.1

2 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้าสู่สนาม
กีฬากลางจังหวัดเชียงราย

ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 2.00 ม. สูง 3.00 ม. จ านวน 4 จุด
 และก่อสร้างป้ายแสดงทิศทาง ป้ายแผนท่ีบอกต าแหน่ง 
และก่อสร้างป้ายแสดงทิศทาง ป้ายแผนท่ีบอกต าแหน่งและ
ป้ายส าหรับ
ผู้พิการ จานวน 4 จุด
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,200,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 37 
รายการท่ี 1.2.1

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

งบประมาณ
(บาท)

ท่ี

หนา้ที ่11



ผด.02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการสถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
งบประมาณ

(บาท)
ท่ี

3 ก่อสร้างซุ้มทางเข้าสนามฟุตบอล 1 และซุ้ม
กระถางคบเพลิง ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงราย)

ซุ้มทางเข้าสนามฟุตบอล 1 โครงสร้างเหล็กประดับงาน
ศิลปกรรม จ านวน 1 จุด และซุ้มกระถางคบเพลิง ประดับ
งานศิลปกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 1 จุด 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,000,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 38 
รายการท่ี 1.2.2

4 ปรับปรุงอัฒจันทร์ 1 ภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

ขนาดกว้าง 18.50 ม. ยาว 95.00 ม. พร้อมปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและสุขาภิบาล ห้องต่างๆ ในช้ันท่ี 1 และ ช้ันท่ี 2 
จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

4,850,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 38
รายการท่ี 1.3.1

หนา้ที ่12



ผด.02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการสถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
งบประมาณ

(บาท)
ท่ี

5 ปรับปรุงโรงยิมเนเซ่ียมภายในศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)

ขนาดกว้าง 29.00 ม. ยาว 45.00 ม. โดยการปรับปรุงห้องน้ า
 การทาสี การท าพ้ืนภายนอกอาคาร และการตกแต่ง
ภายนอกอาคาร จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

2,000,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 38
รายการท่ี 1.3.2

6 ปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าสนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงราย ประตู 1, 2 และ 3 ภายใน
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ  
(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)

ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 25.00 ม. โดยการปรับปรุงป้าย 
การติดต้ังตัวอักษรข้อความ และการก่อสร้างซุ้ม รปภ . 
จ านวน 3 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,800,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 39
รายการท่ี 1.3.3

หนา้ที ่13



ผด.02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการสถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
งบประมาณ

(บาท)
ท่ี

7 ปรับปรุงภายนอกอาคารสระว่ายน้ า 25 
เมตร และอัฒจันทร์แปลอักษร ภายในศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)

อาคารสระว่ายน้ า 25 เมตร และอัฒจันทร์แปลอักษร  
จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

800,000         ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 39
รายการท่ี 1.3.4

8 ปรับปรุงอัฒจันทร์โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

ขนาดกว้าง 8.10 เมตร ยาว 35.00 ม. จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

600,000         ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 39
รายการท่ี 1.3.5

หนา้ที ่14



ผด.02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการสถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
งบประมาณ

(บาท)
ท่ี

9 ปรับปรุงอัฒจันทร์ด้านกระถางคบเพลิง 
ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

ขนาดกว้าง 13.00 ม. ยาว 66.00 ม. จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,500,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 40
รายการท่ี 1.3.6

10 ปรับปรุงอาคารคชสารภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

ปรับปรุงส่วนสระน้ าให้เป็นพ้ืนท่ีลานเอนกประสงค์ ต่อเติม
หลังคาเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีพักคอย และปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 1 
แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,500,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 40
รายการท่ี 1.3.7

หนา้ที ่15



ผด.02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการสถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
งบประมาณ

(บาท)
ท่ี

11 ปรับปรุงห้องน้ าบริเวณสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม 3 ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง และ
เพ่ิมห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 1 ห้อง 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

400,000         ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 40
รายการท่ี 1.3.8

12 ปรับปรุงร้ัวรอบสนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย

 ขนาดความสูง 2.20 เมตร ความยาวรอบสนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,200,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 41
รายการท่ี 1.3.9

หนา้ที ่16



ผด.02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการสถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
งบประมาณ

(บาท)
ท่ี

13 ปรับปรุงสนามแฮนด์บอลชายหาดพร้อมร้ัว
รอบสนามภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

ขนาดความกว้าง 33.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร  จ านวน 1 
แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

500,000         ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 41
รายการท่ี 1.3.10

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงราย)

ปรับปรุงภูมิทัศน์การถมดิม ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ก่อสร้างซุ้ม
ดอกไม้ และจัดสร้างท่ีท้ิงขยะและถังขยะ จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,800,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 41
รายการท่ี 1.3.11

หนา้ที ่17



ผด.02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการสถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
งบประมาณ

(บาท)
ท่ี

15 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณ
ซอย 5 ซอย 7 ด้านหน้าและปรับปรุงถนน
พาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (Para 
Asphaltic Concrete) ภายในสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย

ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติคคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 ม. ยาว 1,270
 ม. และพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (Para Asphaltic 
Concrete)ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 8.00 ม. ยาว 630 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

6,000,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 42
รายการท่ี 1.3.12

16 ปรับปรุงพ้ืนผิวสนามแฮนด์บอลในร่ม 
ภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

ขนาดกว้าง 24.00 ม. ยาว 44.00 ม.จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

2,000,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 42
รายการท่ี 1.3.13

หนา้ที ่18



ผด.02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการสถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
งบประมาณ

(บาท)
ท่ี

17 ปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

ระบบประปาภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,500,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 42
รายการท่ี 1.3.14

18 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมระบบสายไฟ 
บริเวณสนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอล
ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมระบบสายไฟ บริเวณสนามตะกร้อ 
สนามบาสเกตบอล โดยการติดต้ังโคมสปอร์ตไลท์ จ านวน 24
 ชุด 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

450,000         ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 43
รายการท่ี 1.3.15

หนา้ที ่19



ผด.02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการสถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
งบประมาณ

(บาท)
ท่ี

19 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล
 1 ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

ติดต้ังโคมไฟฟ้าเพ่ิมเติม จ านวน 24 ชุด พร้อมโครงสร้าง
เหล็กยึดติดโครงบริเวณสนามฟุตบอล 1 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

2,000,000      ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 43
รายการท่ี 1.3.16

20 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ภายในศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)

ปรับพ้ืน ปูบล็อคยางพาราและหญ้าเทียม ปรับปรุงร้ัวและ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

900,000         ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 43
รายการท่ี 1.3.17

หนา้ที ่20



ผด.02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการสถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
งบประมาณ

(บาท)
ท่ี

21 ปรับปรุงสนามเปตองภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

ปรับพ้ืนท าขอบคันหิน สร้างร้ัวเหล็ก ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
และอ่ืนๆ จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

500,000         ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

 ส านักการช่าง 
จ่ายจากเงินสะสม 
ปี 61 หน้า 44
รายการท่ี 1.3.18

รวม 34,000,000    

หนา้ที ่21



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ปรับปรุงท้านบดินป้องกันน ้าท่วม 

เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.4 ต.ปงน้อย
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

หลังท้านบกว้าง 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. 
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.9 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.4 
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 5 
รายการท่ี 1.2.1

2 ขุดลอกล้าเหมืองสายเลียบคลองชลประทาน 
ช่วงระหว่าง ม.4 ต.ริมกก - ม.3 ต.แม่ข้าวต้ม
 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม. ลึก 0.95 ม. 
ยาว 2,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 2,500 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.4 ต.ริมกก - ม.3 
ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย 

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 5 
รายการท่ี 1.2.2

3 ขุดลอกล้าน ้าเหมืองเสีย ช่วงระหว่าง ม.2 
ต.รอบเวียง - ชุมชนดอยสะเก็น ม.8 
เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 8.90 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
9.80 ม. ลึก 2.60 ม. ยาว 3,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.2 ต.รอบเวียง - 
ชุมชนดอยสะเก็น ม.8
 เขตเทศบาล
นครเชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย 

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 5 
รายการท่ี 1.2.3

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หนา้ที ่22



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

4 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ ช่วงระหว่าง ม.1 
ต.ท่าสาย - ชุมชนสันหนอง ม.3 
เขต ทน.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 7.20 ม. ลึก 1.40 ม. 
ยาว 2,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
8.20 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 2,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.1 ต.ท่าสาย - 
ชุมชนสันหนอง ม.3 
เขต ทน.เชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย 

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 6 
รายการท่ี 1.2.4

5 ขุดลอกล้าเหมืองฮ่องแฮด ช่วงระหว่าง ม.4 
ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.3 ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.20 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 2,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
7.00 ม. ลึก 2.25 ม. ยาว 2,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.4 ต.ป่าอ้อดอนชัย
 - ม.3 ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 6 
รายการท่ี 1.2.5

6 ขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ ช่วงระหว่าง ม.8 
ต.สันทราย - ม.5 ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 3.50 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
5.50 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 3,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล 

      500,000  ม.8 ต.สันทราย - 
ม.5 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 6 
รายการท่ี 1.2.6

หนา้ที ่23



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

7 ขุดลอกล้าห้วยปู่หน่อ ช่วงระหว่าง ม.6
ต.ท่าสาย - ม.2 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.60 ม. ลึก 1.70 ม. 
ยาว 2,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
7.60 ม. ลึก 2.30 ม. ยาว 2,500 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.6 ต.ท่าสาย - ม.2
 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 7 
รายการท่ี 1.2.7

8 ขุดลอกคลองแม่สะก๋ึน ช่วงระหว่าง ม.11 
ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย - ม.1 ต.ดอนศิลา
 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 15.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 1,400 ม.ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
15.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 1,400 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.11 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย - 
ม.1 ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 7 
รายการท่ี 1.2.8

9 ขุดลอกห้วยเอี ยง ช่วงระหว่าง ม.9,14 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.7 
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 12.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 1,800 ม.ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
12.00 ม. ลึก 2.50 ม. ยาว 1,800 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.9,14 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย - 
ม.7 ต.ป่าแงะ 
อ.ป่าแดด

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 7 
รายการท่ี 1.2.9

หนา้ที ่24



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

10 ขุดลอกล้าห้วยดอยสมบูรณ์ ช่วงระหว่าง 
ม.12 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.6 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 10.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 2,200 ม.ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
10.00 ม. ลึก 2.50 ม. ยาว 2,200 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.12 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย - 
ม.6 ต.เชียงเค่ียน 
อ.เทิง

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 8 
รายการท่ี 1.2.10

11 ขุดลอกล้าเหมืองโค้ง ช่วงระหว่าง ม.11 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.14 
ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 6.00 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 2,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 2.50 ม. ยาว 2,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.11 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย - 
ม.14 ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 8 
รายการท่ี 1.2.11

12 ขุดลอกล้าเหมืองทุ่งโล๊ะ ช่วงระหว่าง ม.1 
ต.ดอยฮาง - ม.1 ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 2.80 ม. ลึก 0.70 ม. 
ยาว 2,700 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
5.20 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 2,700 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.1 ต.ดอยฮาง - ม.1
 ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 8 
รายการท่ี 1.2.12

หนา้ที ่25



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

13 ขุดลอกล้าเหมืองโล๊ะ ช่วงระหว่าง ม.16 
ต.บ้านดู่ - ม.5 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.60 ม. ลึก 0.90 ม 
ยาว 2,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.50 ม. ลึก 1.70 ม. ยาว 2,500 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.16 ต.บ้านดู่ - ม.5
 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 9 
รายการท่ี 1.2.13

14 ขุดลอกแม่น ้างาม ช่วงระหว่าง ม.6 
ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 6.00 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 2,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
7.50 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 2,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.6 ต.บ้านดู่ - 
ม.11 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 9 
รายการท่ี 1.2.14

15 ขุดลอกล้าเหมืองร่องป่าติ ว ช่วงระหว่าง 
ม.6 ต.บ้านดู่ - ม.4 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 4,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
3.70 ม. ลึก 1.30 ม. ยาว 4,000 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.6 ต.บ้านดู่ - ม.4 
ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 9 
รายการท่ี 1.2.15

หนา้ที ่26



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

16 ขุดลอกห้วยแล้ง ช่วงระหว่าง ม.10 
ต.แม่ข้าวต้ม - ม.7 ต.ท่าสุด 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 6.50 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 2,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
7.50 ม. ลึก 1.90 ม. ยาว 2,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.10 ต.แม่ข้าวต้ม -
 ม.7 ต.ท่าสุด 
อ.เมืองเชียงราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 10 
รายการท่ี 1.2.16

17 ขุดลอกล้าห้วยต้นยาง ช่วงระหว่าง ม.9 
ต.เจริญเมือง - ม.8 ต.สันติสุข อ.พาน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 6.55 ม. ลึก 1.35 ม.
ยาว 1,450 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
7.00 ม. ลึก 2.30 ม. ยาว 1,450 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.9 ต.เจริญเมือง - 
ม.8 ต.สันติสุข 
อ.พาน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 10 
รายการท่ี 1.2.17

18 ขุดลอกล้าเหมืองร่องตุ่น ช่วงระหว่าง ม .8 
ต.เจริญเมือง - ม.3 ต.สันติสุข อ.พาน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 6.70 ม. ลึก 1.35 ม. 
ยาว 1,600 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
7.00 ม. ลึก 2.20 ม. ยาว 1,600 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.8 ต.เจริญเมือง - 
ม.3 ต.สันติสุข 
อ.พาน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 10 
รายการท่ี 1.2.18

หนา้ที ่27



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

19 ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะหนองวังช้าง 
ม.3 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.3 
ต.ธารทอง อ.พาน และ ม.4 ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 6.30 ม. ลึก 0.90 ม. 
ยาว 750.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
8.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.3 ต.ธารทอง 
อ.พาน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 11 
รายการท่ี 1.2.19

20 ขุดลอกล้าน ้าแม่ส้าน ช่วงระหว่าง ม.7 
ต.ดอยงาม - ม.7 ต.หัวง้ม อ.พาน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 15.00 ม. ลึก 2.80 ม. 
ยาว 2,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
15.00 ม. ลึก 3.30 ม. ยาว 2,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.7 ต.ดอยงาม - ม.7
 ต.หัวง้ม อ.พาน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 11 
รายการท่ี 1.2.20

21 ขุดลอกล้าเหมืองร่องขี นา ช่วงระหว่าง ม.6 
ต.สันมะเค็ด อ.พาน - ม.7 ต.ป่าแงะ 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 10.00 ม. ลึก 1.10 ม. 
ยาว 1,500 ม.ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
10.00 ม. ลึก 2.50 ม. ยาว 1,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.6 ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน - ม.7 
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 11 
รายการท่ี 1.2.21

หนา้ที ่28



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

22 ขุดลอกล้าน ้าห้วยเสือตก ช่วงระหว่าง 
ม.8 ต.สันมะเค็ด อ.พาน - ม.11 ต.ป่าแงะ 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 13.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 1,100 ม.ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
13.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 1,100 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.8 ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน - ม.11 
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 12 
รายการท่ี 1.2.22

23 ขุดลอกล้าห้วยเตาถ่าน ช่วงระหว่าง ม.11 
ต.หัวง้ม - ม.3 ต.เวียงห้าว อ.พาน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 7.00 ม. ลึก 1.30 ม. 
ยาว 2,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
7.00 ม. ลึก 2.50 ม. ยาว 2,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.11 ต.หัวง้ม - 
ม.3 ต.เวียงห้าว 
อ.พาน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 12 
รายการท่ี 1.2.23

24 ขุดลอกล้าน ้าแม่ฮ่าง ช่วงระหว่าง ม.11 
ต.หัวง้ม - ม.7 ต.ทานตะวัน อ.พาน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 15.00 ม. ลึก 2.80 ม. 
ยาว 2,500 ม.ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
15.00 ม. ลึก 3.30 ม. ยาว 2,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.11 ต.หัวง้ม - 
ม.7 ต.ทานตะวัน 
อ.พาน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 12 
รายการท่ี 1.2.24

หนา้ที ่29



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

25 ขุดลอกสระเก็บน ้าสันป่ง ม.5 ต.ทานตะวัน 
อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.3,5,12 ต.ทานตะวัน และ 
ม.5,14 ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 50.00 ม. ลึก 1.10 ม. 
ยาว 140.00 ม.ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
50.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 140.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.5 ต.ทานตะวัน 
อ.พาน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 13 
รายการท่ี 1.2.25

26 ขุดลอกหนองบวกเชียงใหม่ ม .7 ต.หัวง้ม 
อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.4,7 ต.หัวง้ม และ ม.6 
ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 35.00 ม. ลึก 1.85 ม. 
ยาว 420.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
35.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 420.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000 ม.7 ต.หัวง้ม อ.พาน  ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 13 
รายการท่ี 1.2.26

27 ขุดลอกล้าเหมืองน ้ารวกน้อย ช่วงระหว่าง ม.2
 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย - ม.5 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.80 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 5,100 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 5,100 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.2 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย - ม.5 
ต.ศรีดอนมูล 
อ.เชียงแสน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 13 
รายการท่ี 1.2.27

หนา้ที ่30



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

28 ขุดลอกล้าเหมืองลื อ ช่วงระหว่าง ม.4 
ต.ศรีเมืองชุม - ม.2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.80 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 5,100 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 5,100 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.4 ต.ศรีเมืองชุม - 
ม.2 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 14 
รายการท่ี 1.2.28

29 ขุดลอกหนองร่องพระเจ้า ม.5 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.5 ต.เกาะช้าง และ ม.4 
ต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 9-1-00 ไร่ 
(14,800 ตร.ม.) ลึก 5.70 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 9-1-00 ไร่ 
(14,800 ตร.ม.) ลึก 6.50 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.5 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 14 
รายการท่ี 1.2.29

30 ขุดลอกล้าเหมืองร่องบง ช่วงระหว่าง ม.9 
ต.เกาะช้าง - ม.4 ต.แม่สายมิตรภาพ 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 7.80 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 3,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
8.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 3,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.9 ต.เกาะช้าง - 
ม.4 
ต.แม่สายมิตรภาพ 
อ.แม่สาย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 14 
รายการท่ี 1.2.30

หนา้ที ่31



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

31 ขุดลอกหนองส้าน ม.2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.2 
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย และ ม.5 ต.ศรีดอนมูล
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 8-0-00 ไร่ 
(12,800 ตร.ม.) ลึก 2.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 8-0-00 ไร่ 
(12,800 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.2 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 15 
รายการท่ี 1.2.31

32 ขุดลอกล้าน ้าหนองค้าเบิน ช่วงระหว่าง ม.6 
ต.โป่งผา - ม.5 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ช่วงท่ี 1 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 7.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ยาว 2,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 7.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 2,500 ม.
ช่วงท่ี 2 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. ยาว 2,800 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 4.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 2,800 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.6 ต.โป่งผา - ม.5 
ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 15 
รายการท่ี 1.2.32

หนา้ที ่32



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

33 ขุดแก้มลิงล้าน ้ามะ ม.8 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
 จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.8
 ต.บ้านด้าย และ ม.9 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 3-0-00 ไร่ 
(4,800 ตร.ม.) ลึก 0.50 ม.
ขุดใหม่ให้มีพื นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 3-0-00 ไร่ 
(4,800 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.8 ต.บ้านด้าย 
อ.แม่สาย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 16 
รายการท่ี 1.2.33

34 ขุดลอกล้าเหมืองเลียบคลองชลประทาน
ช่วงระหว่าง ม.6 ต.ศรีเมืองชุม - ม.2
ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 5,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
5.00 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 5,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000   ม.6 ต.ศรีเมืองชุม -
 ม.2 ต.แม่สาย 
อ.แม่สาย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 16 
รายการท่ี 1.2.34

35 ขุดลอกล้าเหมืองร่องควาย ช่วงระหว่าง ม.5 
ต.ศรีเมืองชุม - ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 9.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
ยาว 2,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
9.00 ม. ลึก 3.50 ม. ยาว 2,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.5 ต.ศรีเมืองชุม - 
ม.2 ต.แม่สาย 
อ.แม่สาย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 16 
รายการท่ี 1.2.35

หนา้ที ่33



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

36 ขุดลอกล้าเหมืองป่าอ้อ ช่วงระหว่าง ม.14 
ต.ป่าซาง - ม.7 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 6,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
5.50 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 6,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.14 ต.ป่าซาง - ม.7
 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 17 
รายการท่ี 1.2.36

37 ขุดลอกล้าน ้าคี ช่วงระหว่าง ม.1 ต.ป่าซาง - 
ม.2 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.50 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 6,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
5.00 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 6,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.1 ต.ป่าซาง - ม.2 
ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 17 
รายการท่ี 1.2.37

38 ขุดลอกล้าเหมืองหลวง ช่วงระหว่าง ม.6 
ต.ป่าซาง - ม.10 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.50 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 6,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
5.00 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 6,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.6 ต.ป่าซาง - ม.10
 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 17 
รายการท่ี 1.2.38

หนา้ที ่34



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

39 ขุดลอกแม่น ้าจัน ช่วงระหว่าง ม.7 ต.ป่าตึง - 
ม.1 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 20.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
ยาว 1,500 ม.ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
20.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 1,500 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.7 ต.ป่าตึง - ม.1 
ต.แม่จัน อ.แม่จัน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 18 
รายการท่ี 1.2.39

40 ขุดลอกล้าน ้าแม่สลอง ช่วงระหว่าง ม.14 
ต.ป่าซาง - ม.8 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.50 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 6,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 6,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.14 ต.ป่าซาง - ม.8
 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 18 
รายการท่ี 1.2.40

41 ขุดลอกล้าเหมืองป่ายาง ช่วงระหว่าง ม.7 
ต.ป่าซาง - ม.2 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.50 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 4,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
5.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 4,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.7 ต.ป่าซาง - ม.2 
ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 18 
รายการท่ี 1.2.41

หนา้ที ่35



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

42 ขุดลอกแนวกันเขตหนองบัว ม.10 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.10 ต.ป่าตึง และ ม.1,5,6 
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 15.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 570.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
15.00 ม. ลึก 3.50 ม. ยาว 570.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.10 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 19 
รายการท่ี 1.2.42

43 ขุดลอกแม่น ้าค้า ช่วงระหว่าง ม.7 ต.แม่ค้า - 
ม.8 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 20.00 ม. ลึก 2.50 ม.
ยาว 1,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
20.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 1,500 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.7 ต.แม่ค้า - ม.8 
ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 19 
รายการท่ี 1.2.43

44 ขุดลอกล้าเหมืองทุ่งสร้าง ช่วงระหว่าง ม .8 
ต.แม่ค้า - ม.4 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม. ลึก 1.40 ม.
ยาว 4,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 4,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.8 ต.แม่ค้า - ม.4 
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 19 
รายการท่ี 1.2.44

หนา้ที ่36



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

45 ขุดลอกล้าเหมืองร่องควายโอ่ ช่วงระหว่าง 
ม.6 ต.จันจว้า อ.แม่จัน - ม.4 ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ช่วงท่ี 1 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม. 
ลึก 1.30 ม. ยาว 2,200 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 5.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 2,200 ม.
ช่วงท่ี 2 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม. 
ลึก 1.30 ม. ยาว 600.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 5.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 600.00 ม. 
ช่วงท่ี 3 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 3.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. ยาว 700.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 3.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 700.00 ม.
ช่วงท่ี 4 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 3.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. ยาว 500.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 3.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 500.00 ม. 
ช่วงท่ี 5 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. ยาว 2,200 ม ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 4.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 2,200 ม.  
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.6 ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน - ม.4 
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 20 
รายการท่ี 1.2.45

หนา้ที ่37



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

46 ขุดลอกคลองส่งน ้า ช่วงระหว่าง ม.14 
ต.ท่าข้าวเปลือก - ม.7 ต.จันจว้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 3.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 2,800 ม.ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 6.00
 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 2,800 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.14 ต.ท่า
ข้าวเปลือก - ม.7 
ต.จันจว้า อ.แม่จัน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 20 
รายการท่ี 1.2.46

47 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าจอต้นกอก ม .4 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.4
 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน และ ม.9 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 5-1-50 ไร่ 
(8,600 ตร.ม.) ลึก 2.40 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 5-1-50 ไร่ 
(8,600 ตร.ม.) ลึก 4.30 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.4 ต.ท่าข้าวเปลือก
 อ.แม่จัน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 21 
รายการท่ี 1.2.47

48 ขุดลอกหนองน ้าม้า ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ
 จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.
7,9,10 ต.เวียง และ ม.7 
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 64.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 180.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
64.00 ม. ลึก 2.50 ม. ยาว 180.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.10 ต.เวียง 
อ.เชียงของ

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 21 
รายการท่ี 1.2.48

หนา้ที ่38



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

49 ขุดลอกล้าห้วยกว๊าน ช่วงระหว่าง ม.2 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ - ม.6 ต.หล่ายงาว 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 3,400 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
4.50 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 3,400 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.2 ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ - ม.6 
ต.หล่ายงาว 
อ.เวียงแก่น

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 22 
รายการท่ี 1.2.49

50 ขุดลอกหนองปลาก้างและล้าเหมืองสาธารณะ
 ม.3 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.3,
ม.8,ม.10 ต.ศรีดอนชัย และ ม.6 
ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ช่วงท่ี 1 สภาพเดิมโดยเฉล่ีย กว้าง 3.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. ยาว 500.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉล่ีย กว้าง 4.00 ม. ลึกเฉล่ีย 2.00 ม.
ยาว 500.00 ม. 
ช่วงท่ี 2 สภาพเดิมโดยเฉล่ีย กว้าง 39.50 ม. 
ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. ยาว 100.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉล่ีย กว้าง 39.50 ม. ลึกเฉล่ีย 3.00 ม. ยาว 
100.00 ม. 
ช่วงท่ี 3 สภาพเดิมโดยเฉล่ีย กว้าง 3.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. ยาว 1,600.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้
มีขนาดเฉล่ียกว้าง 4.00 ม.ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. ยาว 
1,600.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.3 ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 22 
รายการท่ี 1.2.50

หนา้ที ่39



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

51 ขุดขยายหนองหลวง ม.9 ต.บุญเรือง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.2,ม.3 ต.บุญเรือง และ ม.1 ต.คร่ึง
 อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 450.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
3.50 ม. ยาว 250.00ม. ขุดขยายพื นท่ีหนองน ้าเพ่ิม
จากเดิมพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม. 
ขุดขยายพื นท่ีใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
455.00 ม. ลึกเฉล่ีย 4.50 ม. ยาว 600.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.9 ต.บุญเรือง 
อ.เชียงของ

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 23 
รายการท่ี 1.2.51

52 ขุดลอกล้าน ้าดุก ช่วงระหว่าง ม.4 ต.เวียง 
เช่ือมต่อ ม.5 ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย กว้าง 3.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม.
 ยาว 3,700.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย 
กว้าง 5.00 ม. ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. ยาว 3,700.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.4 ต.เวียง เช่ือมต่อ
 ม.5 ต.สถาน 
อ.เชียงของ

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 23 
รายการท่ี 1.2.52

หนา้ที ่40



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

53 ขุดลอกล้าน ้าร่องหิน ช่วงระหว่าง ม.13
ต.เวียง เช่ือมต่อ ม.5 ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย กว้าง 3.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. ยาว 3,700.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย กว้าง 5.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. ยาว 3,700.00 ม.  
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.13 ต.เวียง 
เช่ือมต่อ ม.5 
ต.สถาน อ.เชียงของ

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 24 
รายการท่ี 1.2.53

54 ขุดลอกล้าน ้าห้วยเม็ง ม.6 ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน 
และ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย กว้าง 10.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.80 ม. ยาว 1,100.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉล่ีย กว้าง 14.00 ม.ลึกเฉล่ีย 1.70 ม. 
ยาว 1,100.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.6 ต.เวียง 
อ.เชียงของ

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 24 
รายการท่ี 1.2.54

หนา้ที ่41



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

55 ขุดลอกล้าน ้าห้วยปู่เหล็กร่องปึง ช่วงระหว่าง 
ม.7 ต.ศรีดอนชัย เช่ือมต่อ ม.10 ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย กว้าง 3.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. ยาว 5,000.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย กว้าง 3.50 ม.
ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. ยาว 5,000.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000   ม.7 ต.ศรีดอนชัย 
เช่ือมต่อ ม.10 
ต.สถาน อ.เชียงของ

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 25 
รายการท่ี 1.2.55

56 ขุดลอกล้าห้วยซ้อ ช่วงระหว่าง ม.18 
ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ - ม.3 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.50 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 3,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
5.00 ม. ลึก 1.80 ม. ยาว 3,500 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.18 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ - ม.3 
ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 25 
รายการท่ี 1.2.56

57 ขุดลอกล้าห้วยตอง ช่วงระหว่าง ม.6 ต.คร่ึง -
 ม.12 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 8.64 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 1,800 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
8.64 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 1,800 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.6 ต.คร่ึง - ม.12 
ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 25 
รายการท่ี 1.2.57

หนา้ที ่42



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

58 ขุดลอกหน้าฝายล้าห้วยพร้าวกุด ม.5 ต.คร่ึง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.5 ต.คร่ึง อ.เชียงของ และ ม.2 
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 30.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 200.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
35.00 ม. ลึก 3.00 ม.ยาว 200.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.5 ต.คร่ึง 
อ.เชียงของ

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 26
รายการท่ี 1.2.58

59 ขุดลอกหนองยาว ม.13 ต.แม่พริก 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.13 ต.แม่พริก และ ม.4 
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 30.50 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 450.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
33.00 ม. ลึก 2.60 ม.ยาว 450.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.13 ต.แม่พริก 
อ.แม่สรวย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 26
รายการท่ี 1.2.59

60 ขุดลอกล้าเหมืองแม่ยางมิ น ช่วงระหว่าง ม.27
 ต.ท่าก๊อ - ม.4 ต.เจดีย์หลวง 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 8.20 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 1,700 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
10.00 ม. ลึก 2.20 ม. ยาว 1,700 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.27 ต.ท่าก๊อ - ม.4
 ต.เจดีย์หลวง 
อ.แม่สรวย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 27
รายการท่ี 1.2.60

หนา้ที ่43



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

61 ขุดลอกหนองเล็งหลวง ม.10 ต.ป่าแดด 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.10 ต.ป่าแดด และ ม.10
 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 2-3-50 ไร่ 
(4,600 ตร.ม.) ลึก - ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ีโดย
เฉล่ียประมาณ 2-3-50 ไร่ (4,600 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.10 ต.ป่าแดด 
อ.แม่สรวย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 27
รายการท่ี 1.2.61

62 ขุดลอกล้าเหมืองร่องนารี ช่วงระหว่าง 
ม.4,5,6 ต.เวียง - ม.3 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 2.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 5,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
4.00 ม. ลึก 1.40 ม. ยาว 5,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.4,5,6 ต.เวียง - 
ม.3 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 27
รายการท่ี 1.2.62

63 ขุดลอกคลองส่งน ้าห้วยโป่งผา ช่วงระหว่าง 
ม.12 ต.เวียงกาหลง - ม.9 ต.ป่างิ ว 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 11.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 1,600 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
13.50 ม. ลึก 1.70 ม. ยาว 1,600 ม 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.12 ต.เวียงกาหลง
 - ม.9 ต.ป่างิ ว 
อ.เวียงป่าเป้า

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 28 
รายการท่ี 1.2.63

หนา้ที ่44



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

64 ขุดลอกห้วยค้า ช่วงระหว่าง ม.8 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง - ม.6 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 10.00 ม. ลึก 1.60 ม. 
ยาว 1,460 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
10.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 1,460 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.8 ต.เชียงเค่ียน 
อ.เทิง - ม.6 
ต.ดอยลาน

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 28 
รายการท่ี 1.2.64

65 ขุดลอกร่องตู๊ด ช่วงระหว่าง ม.9 
ต.ศรีดอนไชย - ม.5 ต.หนองแรด อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ช่วงท่ี 1 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 10.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 450.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 10.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 450.00 ม.
ช่วงท่ี 2 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 12.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 1,100 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 12.00 ม. ลึก 3.20 ม. ยาว 1,100 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.9 ต.ศรีดอนไชย - 
ม.5 ต.หนองแรด 
อ.เทิง

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 28 
รายการท่ี 1.2.65

หนา้ที ่45



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

66 ขุดลอกร่องแช่ ช่วงระหว่าง ม.18 ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย - ม.2 ต.อ่างทอง 
อ.เชียงค้า จ.พะเยา

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 29.50 ม. ลึก 4.00 ม. 
ยาว 325.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
29.50 ม. ลึก 5.00 ม. ยาว 325.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.18 ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย - ม.2 
ต.อ่างทอง อ.เชียงค้า
 จ.พะเยา

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 29 
รายการท่ี 1.2.66

67 ขุดลอกร่องขี นา ช่วงระหว่าง ม.3 ต.หงาว - 
ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ช่วงท่ี 1 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 15.00 ม. 
ลึก 1.60 ม. ยาว 300.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 15.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 300.00 ม.
ช่วงท่ี 2 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 20.00 ม. 
ลึก 1.60 ม. ยาว 370.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 20.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 370.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.3 ต.หงาว - ม.4 
ต.เวียง อ.เทิง

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 29 
รายการท่ี 1.2.67

หนา้ที ่46



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

68 ขุดลอกล้าห้วยทรายกาด ช่วงระหว่าง ม.6 ต.
ตับเต่า - ม.14 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

ช่วงท่ี 1 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 30.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. ยาว 130.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 30.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 130.00 ม.
ช่วงท่ี 2 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 10.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ยาว 600.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 10.00 ม. ลึก 2.50 ม. ยาว 600.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.6 ต.ตับเต่า - ม.14
 ต.หงาว อ.เทิง

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 30 
รายการท่ี 1.2.68

69 ขุดลอกร่องคัวะ ช่วงระหว่าง ม.4 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง - ม.11 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 20.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 700.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
20.00 ม. ลึก 3.20 ม. ยาว 700.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.4 ต.สันทรายงาม 
อ.เทิง - ม.11 ต.ไม้ยา
 อ.พญาเม็งราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 30 
รายการท่ี 1.2.69

หนา้ที ่47



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

70 ขุดลอกล้าห้วยร่องขุ่น ช่วงระหว่าง ม.12 
ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย - ม.7 ต.ป่าตาล อ.
ขุนตาล จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 11.00 ม. ลึก 1.90 ม. 
ยาว 2,075 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
12.00 ม. ลึก 2.40 ม. ยาว 2,075 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.12 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย - 
ม.7 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 30 
รายการท่ี 1.2.70

71 ขุดลอกล้าห้วยปู่ตุ๋ง ช่วงระหว่าง ม.3 
ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย - ม.10 ต.ต้า 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 7.00 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 3,075 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
8.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 3,075 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.3 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย - 
ม.10 ต.ต้า อ.ขุนตาล

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 31
รายการท่ี 1.2.71

72 ขุดลอกล้าห้วยเคียน ช่วงระหว่าง ม.9,8 
ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย - ม.8 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 6.50 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 3,375 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
7.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 3,375 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.9,8 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย - 
ม.8 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 31
รายการท่ี 1.2.72

หนา้ที ่48



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

73 ขุดลอกล้าเหมืองทุ่งป่าห้า ช่วงระหว่าง ม.5 
ต.แม่ต้๋า - ม.7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 7.50 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
8.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 3,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.5 ต.แม่ต้๋า - ม.7 
ต.ตาดควัน 
อ.พญาเม็งราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 31
รายการท่ี 1.2.73

74 ขุดลอกล้าห้วยขี ติ ว ช่วงระหว่าง ม.10 
ต.บัวสลี อ.แม่ลาว - ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 6.00 ม. ลึก 1.60 ม.
ยาว 2,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
8.00 ม. ลึก 2.20 ม. ยาว 2,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.10 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว - ม.17 
ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 32
รายการท่ี 1.2.74

75 ขุดลอกล้าน ้าแม่ผง ช่วงระหว่าง ม.5,6,7 
ต.จอมหมอกแก้ว - ม.3,4,5 ต.ป่าก่อด้า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 3,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.5,6,7 
ต.จอมหมอกแก้ว - 
ม.3,4,5 ต.ป่าก่อด้า 
อ.แม่ลาว

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 32
รายการท่ี 1.2.75

หนา้ที ่49



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

76  ขุดลอกหนองบัว ม.7 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ม.7 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว และ ม.15 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 2-2-50 ไร่ 
(4,200 ตร.ม.)  ลึก - ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ี
โดยเฉล่ียประมาณ 2-2-50 ไร่ (4,200 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.7 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 32
รายการท่ี 1.2.76

77 ขุดลอกล้าห้วยชมภู ช่วงระหว่าง ม.7,18 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล - ม.9 ต.แม่ต้๋า 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.50 ม. ลึก 1.20 ม.
ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 3,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.7,18 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล - ม.9 
ต.แม่ต้๋า 
อ.พญาเม็งราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 33
รายการท่ี 1.2.77

78 ขุดลอกล้าห้วยยางฮอม ช่วงระหว่าง ม.8 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล - ม.9 ต.แม่ต้๋า 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.50 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 3,375 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 3,375 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000   ม.8 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล - ม.9 
ต.แม่ต้๋า 
อ.พญาเม็งราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 33
รายการท่ี 1.2.78

หนา้ที ่50



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

79 ขุดลอกล้าห้วยตุ้มเต๋ย ช่วงระหว่าง ม.8 
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล - ม.8 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 7.50 ม. ลึก 1.20 ม.
ยาว 2,075 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
8.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 2,075 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.8 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล - ม.8 
ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 33
รายการท่ี 1.2.79

80 ขุดลอกล้าห้วยผักหนาม ช่วงระหว่าง ม.5 
ต.สันมะค่า - ม.10 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.80 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 2,500 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
5.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 2,500 ม.  
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.5 ต.สันมะค่า - 
ม.10 ต.ป่าแดด 
อ.ป่าแดด

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 34 
รายการท่ี 1.2.80

81 ขุดลอกล้าห้วยตาด ช่วงระหว่าง ม.6 
ต.ป่าซาง - ม.13 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 2,000 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
7.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 2,000 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.6 ต.ป่าซาง - 
ม.13 ต.ทุ่งก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 34 
รายการท่ี 1.2.81

หนา้ที ่51



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

82 ขุดลอกหนองร่องกลอย ม .9 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง ม.9 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง และ ม.4 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ียประมาณ 2-0-75 ไร่ 
(3,500 ตร.ม.) ลึก - ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ีโดย
เฉล่ียประมาณ 2-0-75 ไร่ (3,500 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.9 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 34 
รายการท่ี 1.2.82

83 ขุดลอกล้าเหมืองหมวดปงพระเจ้า 
ช่วงระหว่าง ม.8 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย - 
ม.8 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 3,900 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
4.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 3,900 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000   ม.8 ต.เวียงเหนือ 
อ.เวียงชัย - ม.8 
ต.ทุ่งก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 35 
รายการท่ี 1.2.83

84 ขุดลอกคลองแม่ต๊าก ช่วงระหว่าง ม.14 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย - ม.10 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 8.00 ม. ลึก 2.00 ม.
ยาว 1,780 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
8.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 1,780 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.14 ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย - ม.10
ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 35 
รายการท่ี 1.2.84

หนา้ที ่52



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

85 ขุดลอกหนองมะเกว๋น ม .10 ต.หนองป่าก่อ 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.5,6,7,10 ต.หนองป่าก่อ 
อ.ดอยหลวง และ ม.10 ต.บ้านแซว 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 18.00 ม. ลึก 1.20 ม. ยาว
 500.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 18.00
 ม. ลึก 3.20 ม. ยาว 500.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000  ม.10 ต.หนองป่าก่อ
 อ.ดอยหลวง

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 35
รายการท่ี 1.2.85

86 ขุดลอกหนองยาว ม.7 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ม.4,7 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง และ ม.9 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 18.00 ม. ลึก 1.65 ม. 
ยาว 800.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
18.00 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 800.00 ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

      500,000   ม.7 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง

 ส้านักการช่าง 
จ่ายจากเงิน
สะสมปี 61 
หน้า 36 
รายการท่ี 1.2.86

รวม 43,000,000 

หนา้ที ่53



 
โครงการพัฒนาฯ  

ที่จ่ายจากการ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 



 

 

ส ำนักกำรช่ำง 

 

 

 



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

ท่ี (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง 
ม.13 ต.แม่สาย - ม.4 ต.ศรีเมืองชุม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 500.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม.
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,000,000   ม.13 
ต.แม่สาย - 
ม.4 
ต.ศรีเมืองชุม
อ.แม่สาย

 ส านักการช่าง 
โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
คร้ังท่ี 3 
พ.ศ.2561 
หน้าท่ี 7/22
หน้าท่ี 8/22

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง 
ม.11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย - 
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,170.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,020.00 ตร.ม. 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

2,430,000   ม.11 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย -
ต.ท่าตอน 
อ.แม่อาย 
จ.เชียงใหม่

 ส านักการช่าง 
โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
คร้ังท่ี 3 
พ.ศ.2561 
หน้าท่ี 9/22
หน้าท่ี 10/22

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

หนา้ที ่54



ผด.02
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

ท่ี (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

3 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.12 ต.ป่าก่อด า - ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 350.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม. 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,000,000   ม.12 
ต.ป่าก่อด า - 
ม.1 
ต.จอมหมอก
แก้ว 
อ.แม่ลาว

 ส านักการช่าง 
โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
คร้ังท่ี 3 
พ.ศ.2561 
หน้าท่ี 11/22
หน้าท่ี 12/22

4 ขุดลอกบ่อกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 
ม.8 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.8,12 
ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว และ ม.14 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 20.00 ม. ลึก 0.30 ม. 
ยาว 180.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 180.00 ม. 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

     500,000  ม.8 
ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว

 ส านักการช่าง 
โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
คร้ังท่ี 3 
พ.ศ.2561 
หน้าท่ี 13/22
หน้าท่ี 14/22

5 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล 
(Para Slurry Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.9 ต.หัวง้ม - ม.7 ต.ทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 630.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,780.00 ตร.ม.
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

1,000,000   ม.9 
ต.หัวง้ม - ม.7 
ต.ทานตะวัน 
อ.พาน

 ส านักการช่าง 
โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
คร้ังท่ี 3 
พ.ศ.2561 
หน้าท่ี 15/22
หน้าท่ี 16/22

รวม 5,930,000 
หนา้ที ่55



ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาต้านยาเสพติด
 อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาต้านยาเสพติด
 อ.เชียงของ จ.เชียงราย จ านวน 1 แห่ง
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ 
พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

500,000          อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

 ส านักการช่าง 
แผนพัฒนาท้องถ่ินฯ 
พ.ศ.2561-2564 
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
พ.ศ. 2561 หน้า 19 
รายการท่ี 22

รวม 500,000          

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ีด าเนินงาน หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

56



ผด.02/1

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ท่ี (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 รถลาดยาง รถลาดยาง ชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล

มีก าลังขับเคล่ือนไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
จ านวน 1 คัน 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

28,500,000 อบจ.เชียงราย  ส านักการช่าง 
โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
คร้ังท่ี 3 
พ.ศ.2561 
หน้าท่ี 1/22

2 เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ (GPS) รถลากจูง

เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) 
รถลากจูง พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 9,500 
บาท โดยติดต้ังภายใน รถลากจูงของ 
อบจ.เชียงราย จ านวน 2 คัน คือ หมายเลข
ทะเบียน 81-9583 เชียงราย และ 81-1247 
เชียงราย 
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

19,000          อบจ.เชียงราย  ส านักการช่าง 
โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
คร้ังท่ี 3 
พ.ศ.2561 
หน้าท่ี 2/22

รวม 28,519,000   

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ

หนา้ที ่57



 
 

ส ำนักปลัด  

อบจ.เชียงรำย 

 

 

 



ผด.02/1

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ล าดับ งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 รถบรรทุก(ดีเซล) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค๊บ 
จ่านวน 2 คัน ๆ ละ 957,000.-บาท

1,914,000      อบจ.เชียงราย  ส่านักปลัด
โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
คร้ังที  3 
พ.ศ.2561 
หน้าที  3,6/22
หน้าที  4,5/22

2 รถยนต์ตรวจการณ์ รถยนต์ตรวจการณ์ ประเภทรถยนต์
อเนกประสงค์แบบ 7 ที นั ง(ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต ่ากว่า 2,700 ซีซี มีก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 170 แรงม้า 
ขับเคลื อน 4 ล้อ จ่านวน 1 คัน

1,486,000      อบจ.เชียงราย  ส่านักปลัด
โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
คร้ังที  3 
พ.ศ.2561       
หน้าที  19/22
หน้าที  20/22

รวม 3,400,000     

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

หนา้ที ่58


