
 

 

 

ที่ ชร ๘๒๕๐๑.๑ / ว๐๐๒                           ที่ท าการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
                                                                      ๒๘๒ หมู่ที่ ๗ บ้านปางขอน ต าบลห้วยชมภู 
                                                    อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 

                      ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๒                       

เรื่อง   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

เรียน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ม.๑ - ๑๑ / นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน  ๑  ชุด   

  ๓. แบบเสนอกระทู้ถาม                                                             จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 
  ในการนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  ตั้งแต่
เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู (การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี พร้อม
ทั้งน าเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้มาด้วย) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

        ขอแสดงความนับถือ 
 

                 สิบตรี 
                                                (พิทยา  สินธุปัญญา) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู      
        
 
 
งานกิจการสภา  
โทร.โทรสาร ๐-๕๓๙๑-๘๓๘๔ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘-๗๑๗๖-๖๒๖๒ 
 

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

*********************** 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

.................................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561  
……........………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
……ไม่มี………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    4.1 นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ขออนุมัติโอนเงิน     
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
     1. อุดหนุนส่วนราชการ (ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย) โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว 
     เพ่ือลดจ านวนสุนัขและแมวฯ จ านวน 3,000 บาท 
    2. อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ลาว) โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าและ 
      ขยายไฟกิ่ง บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จ านวน 276,458 บาท    
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
     4.2 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญ  
     สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 
    สมัยที่ 2 ก าหนดวันเริ่มประชุม วันที่........................................................ 
    สมัยที่ 3 ก าหนดวันเริ่มประชุม วันที่........................................................ 
    สมัยที่ 4 ก าหนดวันเริ่มประชุม วันที่........................................................ 
    สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563 ก าหนดวันเริ่มประชุม วันที่............................ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 

    4.3 นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ขอความเห็นชอบใช้ 
                              แบบรูปรายการงานก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ของเทศบาลนครเชียงราย  
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 

   4.4 นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
    สะสม จ านวน 13 โครงการ ดังนี้ 
       1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 จ านวน 1,996,000 บาท 
    2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 จ านวน 499,000 บาท 



    3. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นทางหลักเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่   
    จ านวน 1,869,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
    4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านหาดยาว หมู่ที่ 4 จ านวน 500,000 บาท 
    5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านแม่สลักเย้า หมู่ที่ 6 จ านวน 499,500 บาท 
    6. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นทางหลักเข้าหมู่บ้าน บ้านปางขอน หมู่ที่ 7  
     จ านวน 1,616,000 บาท 
    7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้านแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 จ านวน 1,357,500 บาท 
    8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 จ านวน 498,500 บาท 
    9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจะคือ หมู่ที่ 10 จ านวน 498,500 บาท 
    10. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นทางหลักเข้าหมู่บ้าน บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 
    จ านวน 1,787,000 บาท 
    11. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางข้ึนที่ท าการ อบต.ห้วยชมภู จ านวน 692,000 บาท 
     12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 (โค้งสองศอก) จ านวน 498,000 บาท 
    13. โครงการปรับเกรดขยายถนน เส้นทางสายหลัก แม่สลัก-จะคือ จ านวน 468,600 บาท 
     …………………………………………………………………………………………………………………………    
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

....................................................................................................................................... 
 
         

  สิบตร ี
         (พิทยา  สินธปุัญญา)                        (นายจตุพล อินตะ๊สงค์)  
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2561 วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตั้งเป็น 
    รายการใหม่ ดังนี้ 
     1. อุดหนุนส่วนราชการ (ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย) โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว 
     เพ่ือลดจ านวนสุนัขและแมวฯ จ านวน 3,000 บาท 
   เนื่องจาก ภารกิจและอ านาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ มีหน้าที่
ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อาทิเช่น การการรณรงค์ป้องกัน การจัดซื้อ
เวชภัณฑ์วัคซีนพิษสุนัขบ้า วัสดุการแพทย์อ่ืนๆ การส ารวจจ านวนสุนัขและแมว แต่ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึง การผ่าตัด ท าหมันสุนัข-แมว ซึ่งไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น สัตว์แพทย์ มาด าเนินการ จึง
จ าเป็นต้องอุดหนุนให้ทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายมาด าเนินการให้ 

    โอนลดจาก   
     แผนงาน สาธารณสุข  
    งาน   บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  
    หมวด   ค่าใช้สอย  
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
    โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์  
    ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งไว้ 20,000 บาท     
     คงเหลือก่อนโอน 9,738 บาท โอนลดครั้งนี้ 3,000 บาท คงเหลือหลังโอน 6,738 บาท 
   โอนเพิ่ม 
    แผนงาน สาธารณสุข  



    งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  
    หมวด  เงินอุดหนุน  

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการ ผ่าดัด-ท าหมัน เพ่ือลดจ านวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและแมว ไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งไว้ - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 3,000 
บาท คงเหลือหลังโอน 3,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    2. อุดหนุนส่วนราชการ (ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ลาว) โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าและ 
      ขยายไฟกิ่ง บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จ านวน 276,458 บาท 
   เนื่องจาก บริเวณดังกล่าว เป็นทางสาธารณะ มีผู้ใช้ทางจ านวนมาก และเป็นเส้นทางที่ 
    เด็ก นักเรียน เดินไปโรงเรียน ไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอ จงึจ าเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้า 
    สาธารณะ ไฟกิ่งส่องสว่าง เพื่อป้องกันอันตราย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ     
     ประชาชน แต่ทั้งนี้ ภารกิจดังกล่าว อบต.ห้วยชมภู ไม่สามารถด าเนินการเองได้ จึงขอให้ 
    ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ลาว มาด าเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ เนื่องจากเป็น 
    ภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     โอนลดจาก   
                               1. แผนงาน เคหะและชุมชน 
    งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
    หมวด   ค่าวัสดุ 
    ประเภท วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 200,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 200,000 บาท  
   โอนลดครั้งนี้ 200,000 บาท คงเหลือหลังโอน – บาท 
     2. แผนงาน เคหะและชุมชน 
    งาน   ไฟฟ้าถนน  
    หมวด   ค่าใช้สอย 
    ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  



     รายการ  ค่าจ้างเหมาเอกชนที่เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาด าเนินการ  
     ตั้งไว้220,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 121,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 76,458 บาท คงเหลือ 
    หลังโอน 44,542 บาท 
   โอนเพิ่ม 
    แผนงาน เคหะและชุมชน 
    งาน  ไฟฟ้าถนน  
    หมวด  เงินอุดหนุน  

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
     โครงการ ขยายแนวเขตไฟฟ้าและขยายไฟกิ่ง บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 จ านวน 276,458 บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  
    ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

สมัย ห้วงเวลา เป็นช่วงเวลา 
สมัยที่ 2 1 - 15 สิงหาคม 2562 - จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
สมัยที่ 3 ***(1 – 15 ตุลาคม 2562)  
สมัยที่ 4 15 – 29 ธันวาคม 2562 - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ต่อสภาฯ 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
สมัยแรก ประจ าปี 2563 *** (1 – 15 มิถุนายน 2563)  

 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 13 โครงการ ดังนี้       
   

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

ห้วยส้าน หมู่ที่ 1  
(เส้นทางไปบ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2) 

จุดก่อสร้าง เริ่ม สวนกาแฟนายอะสะผะ แสนหมี่ สิ้นสุด สวน
กาแฟ นายพรชัย เลเตอะ  
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 715 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,860 ตร.ม. 

1,996,000  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่
มอญ หมู่ที่ 2 

จุดที่ 1 จุดก่อสร้าง เริ่ม บ้านนายอะจิฟู แซ่ย่าง สิ้นสุด บ้านนาย
สมบัติ ตาหมี่  
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.พร้อมวางท่อ 
จุดที่ 2 จุดก่อสร้าง เริ่ม บ้านนายชาญรงค์ แซ่ลี้ สิ้นสุด นายอะจิ
ฟู แซ่ย่าง 

499,000 



ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 82 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 82 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. จ านวน 7 
ท่อน 

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นทาง
หลักเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่
ที่ 3 

จุดปรับปรุงเริ่มต้นจาก 47Q0564129,2201826  
สิ้นสุด 47Q0564920,2202386 รายละเอียดดังนี้ 
1) ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 1,176 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  
2) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
3) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 227 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพ้ืนที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,371 ตร.ม. 

1,869,500 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อม
บ้านหาดยาว หมู่ที่ 4  
 

จุดก่อสร้าง เริ่ม นานายจะปุ้ ปอมือ สิ้นสุด สามแยกแสนต่อไป
บ้านกกน้อย 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 154 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม. 

500,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้าน 
แม่สลักเย้า หมู่ที่ 6 

จุดก่อสร้าง เริ่ม สวนลิ้นจี่นายเลาสูควัน แซ่พ่าน สิ้นสุด ทางโค้ง
ต้นไทร 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 157 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 628 ตร.ม. 

499,500 

6 โครงการปรับปรุงถนนเส้นทางสายหลัก 
เข้าหมู่บ้านปางขอน 

จุดปรับปรุง เริ่ม แยกทางเข้า อบต.ห้วยชมภู สิ้นสุด รอยต่อ
หมู่บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 รายละเอียดดังนี้ 
1) ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 2,001 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2001 ตร.ม. 
2) ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาวรวม 113 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 226 ตร.ม. 
3) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 27 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
จ านวน 1 จุด หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 81 ตร.ม. ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

1,616,000 

 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 (ต่อ)  เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณฯ พ.ศ.2562  
      จ านวน 13 โครงการ ดังนี้    

ที ่ ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หย่อมบ้าน

แก่งหลวงใน หมู่ที่ 8  
จุดก่อสร้าง เริ่ม บ้านแก่งหลวงใน สิ้นสุด ถนนคสล.เดิม 
งบ อบจ. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 465 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,620 ตร.ม. 

1,357,500 



8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วย
แก้ว หมู่ที่ 8 

จุดที่ 1 พิกัด 47Q0567820,2202458 ถึง 
47Q0567915,2202523 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร 

หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.   
จุดที่ 2 พิกัด 47Q0568094,2202705 ถึง 
47Q0568160,2202733 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 

หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. 

498,500 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจะคือ 
หมู่ที่ 10  

จุดก่อสร้าง เริ่ม คสล.เดิมหน้าโรงเรียนบ้านจะคือ  
(ประตู ที่ 1) สิ้นสุด บ้านเลขท่ี 316 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 158 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 632 ตร.ม. 

498,500 

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นทาง
สายหลัก เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  

จุดปรับปรุง เริ่ม 47Q0564920,2202386 สิ้นสุด 
47Q0565092,2203651 รายละเอียดดังนี้ 
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 2,106 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,151 ตร.ม. 

1,787,000 

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นทาง
ขึ้น อบต.ห้วยชมภู 
 

จุดปรับปรุงเริ่มต้นจาก 47Q0567301,2199534  
สิ้นสุด 47Q0565344,2200796 รายละเอียดดังนี้ 
1) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 159 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 954 ตร.ม. 
ก่อสร้างตามแบบ อบต. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 

692,000 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาลั้ง 
หมู่ที่ 4 

จุดก่อสร้าง บริเวณโค้งสองศอก  
ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 121 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 605 ตร.ม. 

498,000 

13 โครงการปรับเกรดขยายถนน เส้นทาง
สายแม่สลัก – จะคือ 
 
 

จุดที่ 1 เริ่ม 47Q0552117,2217025  สิ้นสุด 
47Q0552022,2216921 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร สูงเฉลี่ย 1.5 เมตร ยาว 150เมตร 
จุดที่ 2 เริ่ม 47Q0550991,2216019  สิ้นสุด 
47Q0550885,2215923 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 300 เมตร 
จุดที่ 3 เริ่ม 47Q0550868,2215875  สิ้นสุด 
47Q0550659,2215700 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 285 เมตร 
 

468,600 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,780,100 

 


