
 

จังหวดั เชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 จอมทอง ขว่งเปา บ้านหนองห่าย 

หมูท่ี่  1
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านพร้อม
วางท่อประปา

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน  พร้อมวางท่อ ประปา PVC ศก.3 นิว้
 ชั้น 13.5 ระยะความ ยาว 1,380 เมตร

         318,795 301,000       

2 จอมทอง ขว่งเปา บ้านห้วยน้้าดิบ  
หมูท่ี่  2

โอเวอร์เลยถ์นนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

ปรับปรุงถนนโอเวอร์เลยถ์นนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2๒๕ เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 900  ตร.ม.

         271,831 265,500       

3 จอมทอง ขว่งเปา บ้านท่าศาลา 
หมูท่ี่  3

โอเวอร์เลยถ์นนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร  ยาว  251  
เมตร  หนา  0.04  เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,004  ตร.ม.

         271,831 270,900       

4 จอมทอง ขว่งเปา บ้านขว่งเปา 
หมูท่ี่  4

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
กลุ่มแม่บ้าน หมูท่ี่ 4 ขว่งเปา

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร          320,000 317,000       

5 จอมทอง ขว่งเปา บ้านฮ่อม หมูท่ี่  5 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร          320,000        320,000
6 จอมทอง ขว่งเปา บ้านส่ีแยกน้อย 

หมูท่ี่ 6
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 6 
ต้าบลขว่งเปา

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์          320,000 292,500       

7 จอมทอง ขว่งเปา บ้านวังดิน 
หมูท่ี่ 7

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 7 
ต. ขว่งเปา

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร
 สูง 8.03 เมตร

         320,000        320,000

8 จอมทอง ขว่งเปา บ้านใหม่สันตึง 
หมูท่ี่  8

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 138 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

         271,831 271,800       

9 จอมทอง ขว่งเปา บ้านสันป่าซาง 
หมูท่ี่  9

ปรับปรุงหอประชุมบ้านสันป่าชาง ปรับปรุงหอประชุมบ้านสันป่าซาง กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร 
สูง 5 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600  ม.

         320,000        320,000

10 จอมทอง ขว่งเปา บ้านใหม่สามัคคี 
หมูท่ี่  10

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ศก. 3 นิว้ ชั้น 13.5 
ความยาว 1,380 เมตร

         318,629 318,300       

11 จอมทอง ขว่งเปา บ้านรวมน้้าใจขว่ง
เปา หมูท่ี่  11

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้้า หมูท่ี่ 11 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้้า          253,526 227,400       

12 จอมทอง ขว่งเปา บ้านห้วยน้้าดิบ
สามัคคี หมูท่ี่  12

ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกล่ีย ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกล่ีย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,620 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 648 ลบ.ม.

         315,000 302,100       

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 จอมทอง ขว่งเปา บ้านหนองห่าย

สามัคคี หมูท่ี่  13
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 2 ช่วง ความยาวรวม 174 ม.  

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม.
         320,000        320,000

14 จอมทอง ขว่งเปา บ้านองัครักษ์ 
หมูท่ี่  14

ปรับปรุงหอประชุมประจ้าหมูบ่้าน 
พร้อมเทลานอเนกประสงค์

ปรับปรุงหอประชุมประจ้าหมูบ่้าน พร้อมเทลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.10 เมตร

         315,000 314,900       

15 จอมทอง ขว่งเปา บ้านใหม่องัครักษ์ 
หมูท่ี่  15

ปรับปรุงหอประชุมหอประชุมประจ้า
หมูบ่้าน

ปรับปรุงหอประชุมประจ้าหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 7.60 ม. ยาว 14.90 
ม. สูง 3.5 ม. และต่อเติมซ่อมแซมโรงเกบ็ของประจ้าหมูบ่้าน

         315,000 296,700       

16 จอมทอง ขว่งเปา บ้านหนองห่าย 
หมูท่ี่  13

ปรับปรุงอาคาร รพ.ส่งเสริมสุขภาพต้าบล
บ้านหนองห่าย

จา้งเหมาปรับปรุงอาคาร รพ.ส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหนองห่าย 
กว้าง 8.60 ม. ยาว 17 ม.

         228,557 208,800       

17 จอมทอง ขว่งเปา บ้านองัครักษ์ 
หมูท่ี่  14

ศาลาที่พักป่าช้าสันยา่แบน  ต้าบลขว่งเปา กอ่สร้างศาลาที่พักขนาดกว้าง 6X10 ม. สูง 5.50 ม. และกอ่สร้าง
ทางเชื่อมพร้อมมุงหลังคาขนาดกว้าง 3.50 X 6.00 ม.

         200,000 198,800       

17 5,000,000     4,865,700    
1 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านแม่กลางป่าปู 

หมูท่ี่  1
ล้อมร้ัวที่สาธารณประโยชน์ ล้อมร้ัวที่สาธารณะความยาวรวม 147 เมตร สูง 2.30  เมตร          305,000        305,000

2 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านแม่กลางป่าปู 
หมูท่ี่  1

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

         185,000 183,100       

3 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านดอยแกว้ 
หมูท่ี่  2

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน          226,000 202,500       

4 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านดอยแกว้ 
หมูท่ี่  2

น้้าด่ืมสะอาด ปรับปรุงระบบถงักรองน้้าสแตนเลส โครงหลังคาและอปุกรณ์ติดต้ัง
ระบบประปา

         240,000 129,600       

5 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านแม่เต๊ียะ หมูท่ี่ 
 3

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 6 แห่ง          496,000 489,100       

6 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านห้วยมะนาว 
หมูท่ี่  4

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู ่4 บ้านห้วยมะนาว

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมะนาว ม.4 ต้าบลดอยแกว้ 
กว้าง 2 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

         491,000        491,000

7 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านห้วยมะนาว 
หมูท่ี่  4

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู ่4 บ้านห้วยมะนาว

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้มป่อย - ห้วยมะนาว ม.4 
ต้าบลดอยแกว้ กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร

         352,000        352,000

8 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านขนุแตะ 
หมูท่ี่  5

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี่5  บ้านขนุแตะ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

         479,000        479,000

รวมต ำบลข่วงเปำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
9 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านใหม่แม่เต๊ียะ 

หมูท่ี่  6
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน          468,000 458,200       

10 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านแม่เต๊ียะใต้
หมูท่ี่  7

ปรับปรุงระบบส่งน้้าเพื่อการเกษตร ปรับปรุงระบบส่งน้้าเพื่อการเกษตร รวม 4  สาย          491,000 469,300       

11 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านห้วยส้มป่อย 
หมูท่ี่  8

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน  3  จดุ          483,000        483,000

12 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านห้วยขนุน 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านห้วยขนุน 1

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์  หยอ่มบ้านห้วยขนุน 1  กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม.          213,000        213,000

13 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านห้วยขนุน 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านห้วยขนุน 2

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์  หยอ่มบ้านห้วยขนุน 2  กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม.          213,000        213,000

14 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านห้วยขนุน 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านห้วยขนุน 3

จา้งเหมากอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หยอ่มบ้านห้วยขนุน 3  กว้าง 4 ม. 
ยาว 8 ม.

         213,000        213,000

15 จอมทอง ดอยแกว้ บ้านห้วยมะนาว
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยมะนาวเชื่อมห้วยส้มป่อย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยมะนาวเชื่อมบ้านห้วยส้มป่อย
 กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 65 เมตร หนา 0.15  เมตร

         144,507 144,500       

15 4,999,507     4,825,300    
1 จอมทอง บ้านแปะ บ้านสบแปะ หมูท่ี่ 1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแปะ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.

ยาว 107.50 ม.หนา 0.150 พื้นที่ผิวจราจร 430.00 ตารางเมตร รวมปีก
         250,000        250,000

2 จอมทอง บ้านแปะ บ้านนากบ  หมูท่ี่ 2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนากบ ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.
ยาว 144.00 ม. หนา 0.15  ม. พื้นที่ผิวจราจร 432.00  ตร.ม. รวมปีก

         250,000        250,000

3 จอมทอง บ้านแปะ บ้านม่อนหิน หมูท่ี่ 3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปะ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 107.50  หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร 430.00 ตร.ม. รวมปีก

         250,000        250,000

4 จอมทอง บ้านแปะ บ้านแปะ หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปะ  ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 107.50  หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร 430.00 ตร.ม. รวมปีก

         250,000        250,000

5 จอมทอง บ้านแปะ บ้านห้วยทราย 
หมูท่ี่  5

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยทรายผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 117.00 ม. หนา 0.150  ม. พื้นที่ผิวจราจร  468.00 ตร.ม.รวมปีก

         250,000        250,000

รวมต ำบลดอยแก้ว
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
6 จอมทอง บ้านแปะ บ้านขว่งเปาใต้ 

หมูท่ี่  6
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขว่งเปาใต้ ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. 

ยาว 155.00 ม. หนา 0.150 ม.พื้นที่ผิวจราจร  473.00 ตร.ม.รวมปีก
         250,000        250,000

7 จอมทอง บ้านแปะ บ้านท่าขา้ม หมูท่ี่  7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าขา้ม กว้าง ผิวจราจร 3.00 ม. 
ยาว 158.00 ม. หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร 474.00 ตร.ม. รวมปีก

         250,000        250,000

8 จอมทอง บ้านแปะ บ้านสบแจม่ฝ่ังขวา 
หมูท่ี่  8

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแจม่ฝ่ังขวา กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 158.00 ม. หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร 474.00 ตร.ม.รวมปีก

         250,000        250,000

9 จอมทอง บ้านแปะ บ้านวังตวง หมูท่ี่  9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังตวง ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.
ยาว 117.00 ม. หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร 468 . 00 ตร.ม. รวมปีก

         250,000        250,000

10 จอมทอง บ้านแปะ บ้านท่ากอม่วง 
หมูท่ี่  10

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากอม่วง ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 117.00 ม. หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร  468.00  ตร.ม.

         250,000        250,000

11 จอมทอง บ้านแปะ บ้านสบแจม่ฝ่ังซ้าย 
หมูท่ี่  11

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแจม่ฝ่ังซ้าย ผิวจราจร กว้าง 4.00 
ม. ยาว 117.00 ม. หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร  468.00  ตร.ม.

         105,493 105,400       

12 จอมทอง บ้านแปะ บ้านขนุแปะ 
หมูท่ี่  12

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขนุแปะ ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร 361.00 ตร.ม. รวมปีก

         250,000        250,000

13 จอมทอง บ้านแปะ บ้านทุ่งพัฒนา 
หมูท่ี่  13

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งพัฒนา ผิจราจร กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 48.00 ม. หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร 192 ตร.ม. รวมปีก

         250,000        250,000

14 จอมทอง บ้านแปะ บ้านบนนา หมูท่ี่  14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบนนา  ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม.
ยาว 120.00 ม. หนา 0.150  ม. พื้นที่ผิวจราจร 361.00 ตร.ม.รวมปีก

         250,000        250,000

15 จอมทอง บ้านแปะ บ้านดงเยน็หมูท่ี่  15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเยน็ ผิวจราจร กว้าง  4.00 ม. 
ยาว 117.00 ม. หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร  468.00 ตร.ม. รวมปีก

         250,000        250,000

16 จอมทอง บ้านแปะ บ้านโฮ่งมะค่า 
หมูท่ี่  16

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโฮ่งมะค่า  ผิวจราจร กว้าง 5.50 ม. 
ยาว 86.50 ม. หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร  477.75  ตร.ม. รวมปีก

         250,000        250,000

17 จอมทอง บ้านแปะ บ้านต้นผ้ึง หมูท่ี่  17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นผ้ึง  จดุที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 2.50
 ม. ยาว 109.00 ม. หนา 0.150 ม.  พื้นที่ผิวจราจร  273.50  ตร.ม. 
จดุที่ 2 ผิวจราจร 3.00 ม. ยาว 35.50 ม. หนา 0.150 ม. 
พื้นผิวจราจร 107.50 ตร.ม

         250,000        250,000
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
18 จอมทอง บ้านแปะ บ้านบวกห้า 

หมูท่ี่  18
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบวกห้า  ผิวจราจร กว้าง  3.00 ม. 

ยาว 158.00 ม. หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร 474.00  ตร.ม.
         250,000        250,000

19 จอมทอง บ้านแปะ บ้านขว่งเปา 
หมูท่ี่  19

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขว่งเปา  ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 158.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจร  474.00 ตร.ม.

         250,000        250,000

20 จอมทอง บ้านแปะ บ้านแม่จร หมูท่ี่  20 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(หอประชุม)
 ประจ้าหมูบ่้านแม่จร หมูท่ี่  20  ต้าบล
บ้านแปะ

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(หอประชุม) ประจ้าหมูบ่้านแม่จร หมูท่ี่ 20  
ต้าบลบ้านแปะ กว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 ม.

         250,000        250,000

21 จอมทอง บ้านแปะ บ้านสบแจม่ฝ่ังซ้าย
หมูท่ี่  11

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบ
แจม่ฝ่ังซ้าย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแจม่ฝ่ังซ้าย ผิวจราจรกว้าง 4.00 
ม. ยาว 68.00 ม. หนา 0.150 ม. พื้นที่ผิวจราจร 272.00  ตร.ม.

         144,507 144,500       

21 5,000,000     4,999,900    
1 จอมทอง บ้านหลวง บ้านลุ่มใต้ หมูท่ี่ ๒ ซ่อมแซมหอประชุมบ้านลุ่มใต้ หมูท่ี่ 2  

ต้าบลบ้านหลวง
ซ่อมแซมหอประชุมบ้านลุ่มใต้ ม.2  ต้าบลบ้านหลวง  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
700.00 ตารางเมตร

         189,960 180,400       

2 จอมทอง บ้านหลวง บ้านลุ่มใต้ หมูท่ี่ ๒ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเชื่อมหนองหลวง กอ่สร้างถนนคอนกรีตเชื่อมหนองหลวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร

         298,000 292,800       

3 จอมทอง บ้านหลวง บ้านหลวงใต้หมูท่ี่ ๓ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งแคบ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4.00 เมตรยาว ๑๖๕.00เมตร 
หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.00 ตร.ม.

         417,000 409,200       

4 จอมทอง บ้านหลวง บ้านแม่กลางหมูท่ี่ 4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง
เหล่า

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหล่าบ้านแม่กลาง กว้าง 3.5๐ 
เมตรยาว ๑๗๕ เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๕๐ ตร.ม

         373,000 365,700       

5 จอมทอง บ้านหลวง บ้านผาหมอน 
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาหมอน สายที1่ขยายผิวจราจร
ค.ส.ล.ทางโค้งพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า129.75ตร.ม.สายที2่ ถนน ค.ส.ล.กว้าง
 2.50เมตร ยาว 50 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
125.00 ตร.ม. สายที่ 3 ถนน ค.ส.ล.กว้าง3เมตรยาว 36 เมตร

         210,000 208,100       

รวมต ำบลบ้ำนแปะ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
6 จอมทอง บ้านหลวง บ้านแม่หอยหมูท่ี่ 10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

แม่หอย - ห้วยกา้งไฟ -สันป่าป่วย
กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. บ้านแม่หอย ม. 10 ช่วงที่1 กว้าง4.50เมตร ยาวรวม
 68.00เมตร หรือมีพื้นที่รวม Taper ไม่น้อยกว่า 360.81 ตร.ม. ช่วงที่ 2
 กว้าง 4.00 เมตรยาวรวม 30.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
120.00ตร.ม. ช่วงที่ 3 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 28.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม. ช่วงที่ 4 ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ยาวรวม 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.

         500,000        500,000

7 จอมทอง บ้านหลวง บ้านหัวเสือ หมูท่ี่ 1๒ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมูบ่้านหัวเสือ          200,000        200,000
8 จอมทอง บ้านหลวง บ้านน้้าลัด หมูท่ี่ 13 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน          205,000        205,000
9 จอมทอง บ้านหลวง บ้านปะ   หมูท่ี่ 14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายโต๊งต๊ิบ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว ๒๐๐
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐0 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรัง

         382,533 382,500       

10 จอมทอง บ้านหลวง บ้านตาดมืน่ หมูท่ี่ 
16

วางท่อน้้าเพื่อการเกษตร วางท่อน้้าเพื่อการเกษตรบ้านตาดมืน่          195,000        195,000

11 จอมทอง บ้านหลวง บ้านห้วยเฮ๊ียะ หมูท่ี่
 19

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ่้าน

กอ่สร้างถนนค.ส.ล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 255.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 637.50 ตร.ม. ไหล่ทางไม่มี

         500,000 367,300       

12 จอมทอง บ้านหลวง บ้านน้้าตกแม่กลาง 
หมูท่ี่ 20

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ขึ้นหอประชุมหมูท่ี่ 20 บ้านน้้าตกแม่กลาง

กอ่สร้าง ถนน คสล. ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 468.00 ตร.ม. ไหล่ทาง
ลูกรังมีพื้นที่กว้างขา้งละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ลาดเอยีง 1:1 ช่วง
ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม.

         500,000        500,000

13 จอมทอง บ้านหลวง บ้านกู่ฮ้อสามัคคี    
หมูท่ี่ 21

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบล้า
น้้าแม่กลาง ท่ากว้าง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร จดุที่ ๑ กว้าง 4 เมตรยาว
 ๑๓๓ เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๒.00 ตร.ม. 
จดุที่ ๒  กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางลูกรังในพื้นที่ กว้างขา้งละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร

         385,000        385,000

14 จอมทอง บ้านหลวง บ้านใหม่ห้วยเฮ๊ียะ 
หมูท่ี่ 23

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
จดุขึ้นส้านักสงฆ์บ้านเด่น ต่อถนน คสล.เดิม

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง2.50เมตรยาว 
290.00 เมตร หนา0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางไม่มีลูกรัง กว้างขา้งละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร

         500,000 421,100       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
15 จอมทอง บ้านหลวง บ้านแท่นค้า หมูท่ี่  1 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์วัดแท่นค้า กอ่สร้างลานอเนกประสงค์วัดแท่นค้า ม. 1 ต.บ้านหลวง  พื้นที่ปูตัวหนอน

ไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม.
         144,507 144,500       

15 5,000,000     4,756,600    
1 จอมทอง แม่สอย บ้านหนองคัน 

หมูท่ี่  1
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้า
หมูบ่้าน

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
9.00 สูง 3.00 ม.  พร้อมกอ่สร้างห้องน้้า ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 2.00
 ม. จ้านวน  2  ห้อง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

         332,000        332,000

2 จอมทอง แม่สอย บ้านวังน้้าหยาด 
หมูท่ี่  2

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านเจาะบ่อบาดาลน้้าต้ืน ขนาด 2 นิว้ วางท่อส่ง
น้้าประปา ท่อ PVC ขนาด 2 นิว้ ความยาวรวม 1,150.00 ม. พร้อม
กอ่สร้างถงัเกบ็น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

         333,000        333,000

3 จอมทอง แม่สอย บ้านแม่สอย 
หมูท่ี่  3

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน ติดต้ังชุดท่อเป่าล้างท่อเมนประปาหมูบ่้าน 
ท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิว้ จ้านวน 20  จดุ

         332,000        332,000

4 จอมทอง แม่สอย บ้านใหม่สารภี 
หมูท่ี่  4

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ด้าเนินการติดต้ังถงักรองเหล็กขนาด ศก. 
1.20 ม. สูง 1.20 ม. ภายในบรรจสุารกรอง สนิมเหล็กและแมงกานิส 
พร้อมชุดหน้าวาล์วจ้านวน  1  ชุด พร้อมวางทอส่งน้้าประปาภายในหมูบ่้าน

         332,000 306,200       

5 จอมทอง แม่สอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่  5 ปรับปรุงอาคารหอประชุมประจ้าหมูบ่้าน ปรับปรุงอาคารหอประชุมประจ้าหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 9.00  เมตร ยาว 
17.50 ม.

         331,000        331,000

6 จอมทอง แม่สอย บ้านห้วยม่วงฝ่ังซ้าย
 หมูท่ี่  6

กอ่สร้างหอสูงส่งน้้าประปา กอ่สร้างหอสูงส่งน้้าประปา ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 6.00 ม.
สูง 7.00 เมตร

         333,000        333,000

7 จอมทอง แม่สอย บ้านสบสอย หมูท่ี่  7 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน งานเปล่ียนอปุกรณ์ในระบบประปา ,งาน
อปุกรณ์ระบบท่อจา่ยน้้า , งานวางท่อจา่ยน้้าประปา ท่อ PVC ขนาด 1 นิว้ 
ความยาว 160.00 ม.และ งานวางท่อจา่ยน้้าประปา ท่อ PVC ขนาด
 3 นิว้ ความยาว  628.00 ม.

         258,000        258,000

8 จอมทอง แม่สอย บ้านสบสอย หมูท่ี่  7 ปรับปรุงอาคารเกบ็ของประจ้าหมูบ่้าน ปรับปรุงอาคารเกบ็ของประจ้าหมูบ่้าน งานกอ่ผนังอฐิบล็อกพร้อมลานปูน
เรียงสองด้านผนังลวดตาขา่ย ติดต้ังประตูม้วนงานไฟฟ้า และงานทาสี

           80,000          80,000

9 จอมทอง แม่สอย บ้านห้วยฝาง หมูท่ี่ 
 8

ปรับปรุงอาคารตลาดชุมชนเป็น
หอประชุมประจ้าหมูบ่้าน

จา้งเหมาปรับปรุงอาคารตลาดชุมชนเป็นหอประชุมประจ้าหมูบ่้าน 
ขนาดกว้าง 9.60 เมตร ยาว 12.00 ม.

         333,000        333,000

รวมต ำบลบ้ำนหลวง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 จอมทอง แม่สอย บ้านห้วยสะแพด 

หมูท่ี่  9
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้า
หมูบ่้าน

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน  ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 9.00 ม. สูง 3.00  ม. พร้อมกอ่สร้างห้องน้้า ขนาดกว้าง 1.50 ม. 
ยาว 2.00 ม.  จ้านวน  2  ห้อง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
60.00 ตร.ม.

         333,000        333,000

11 จอมทอง แม่สอย บ้านห้วยม่วงฝ่ังขวา
 หมูท่ี่  10

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้า
หมูบ่้าน

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 9.00 ม. สูง 3.00 ม. พร้อมกอ่สร้างห้องน้้า ขนาดกว้าง 1.50 ม. 
ยาว 2.00 ม. จ้านวน  2 ห้อง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
60.00 ตร.ม. พร้อมฝ้าเพดานและโครงคร่าว T-BAR

         352,000        352,000

12 จอมทอง แม่สอย บ้านห้วยห้า 
หมูท่ี่  11

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน วางท่อเมนประปา ท่อ PVC ขนาด 2 1/2 
นิว้ ความยาวรวม 1,900 ม. และวางท่อเมนประปา ท่อ PVC 
ขนาด 2 นิว้ ความยาว 850 ม.

         333,000        333,000

13 จอมทอง แม่สอย บ้านห้วยมะควัด 
หมูท่ี่  12

กอ่สร้างหอสูงส่งน้้าประปา กอ่สร้างหอสูงส่งน้้าประปา  ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 6.00 ม. 
สูง 7.00 เมตร จ้านวน 1  แห่ง

         330,000        330,000

14 จอมทอง แม่สอย บ้านห้วยพัฒนา 
หมูท่ี่  13

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย  สายที่ 1  ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ความยาวรวม 10๕.00 ม. หนา เฉล่ีย 0.15 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง
เฉล่ียขา้งละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4๒0 ตร.ม.

         188,000        188,000

15 จอมทอง แม่สอย บ้านป่ากล้วยพัฒนา
 หมูท่ี่  14

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
9.00 ม. สูง 3.00 ม. พร้อมกอ่สร้างห้องน้้า ขนาดกว้าง 1.50 ม.  ยาว 
2.00 ม.  จ้านวน  2  ห้อง

         322,000        322,000

16 จอมทอง แม่สอย บ้านหนองบัว  
หมูท่ี่  15

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ด้าเนินการวางท่อส่งน้้าประปาภายในหมูบ่้าน
  จ้านวน 1,238 ท่อน

         333,000        333,000

17 จอมทอง แม่สอย บ้านห้วยพัฒนา
หมูท่ี่  13

จา้งเหมาขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง
อปุกรณ์สูบน้้าและจา่ยน้้า

ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังอปุกรณ์สูบน้้าและจา่ยน้้า ศก.กว้าง 
0.10 เมตร ลึก 120 เมตร  พร้อมติดต้ังปัม้บาดาลน้้าลึก(ซับเมิร์ส)

         144,506 144,500       

17 4,999,506     4,973,700    
1 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านวังปิน หมูท่ี่ 1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ผิวจราจรกว้าง 3.5 ม. ยาว 140 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490 ตร.ม.
240,000        240,000

2 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านสบเต๊ียะ หมูท่ี่ 2 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 3.50 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 2.20 ม. 268,000 267,400       

รวมต ำบลแม่สอย
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านเชิงดอย หมูท่ี่ 3 กอ่สร้างอาคารและปรับปรุงระบบน้้าด่ืม

บ้านเชิงดอย
กอ่สร้างอาคารและปรับปรุงระบบน้้าด่ืม ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร 
อาคารกว้าง 4.001 เมตร ยาว 6.00  เมตร สูง 3.00 เมตร

240,000 202,500       

4 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านท่าหลุก หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 168.00 เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร

243,250 243,200       

5 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านทุ่งหมากหนุม่ 
หมูท่ี่  5

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  16.00  เมตร  
สูง 3.50  เมตร

269,094 251,900       

6 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านแท่นดอกไม้ 
หมูท่ี่  6

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ท้าระบบกนัซึมถงัเกบ็น้้าใส  เปล่ียนทราย
กรอง  เทลานคอนกรีตและฝังท่อ PVC

268,000 267,300       

7 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านดงหาดนาค 
หมูท่ี่  7

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบโอเวอร์
เลยด้์วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 139.7  เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 838.2  ตารางเมตร

332,400 326,800       

8 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านห้วยโจ ้หมูท่ี่ 8 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบโอเวอร์
เลยด้์วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปรับปรุงซ้อมสร้างผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร หนา 0.05  เมตร 
ยาว 109  เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า  545 ตารางเมตร

240,000 230,900       

9 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านหนองอาบช้าง 
หมูท่ี่  9

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว หนา 
0.15 เมตร ยาว 120 เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

240,000 240,000

10 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านทุ่งปูน หมูท่ี่ 10 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์  กว้าง 4.00  เมตร ยาว 9  เมตร  
สูง  3.40  เมตร

240,000 225,400       

11 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านวังปาน 
หมูท่ี่  12

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบโอเวอร์
เลยด้์วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 248  เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม.

474,750 474,700       

12 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านห้วยอแีต 
หมูท่ี่  13

กอ่สร้างลานกฬีาคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างลานกฬีา เทคอนกรีต ค.ส.ล. หนา0.12 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 480  ตารางเมตร

210,000 210,000

13 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านแม่เต๊ียะใต้ 
หมูท่ี่ 14

ปรับปรุงวิหารวัดสิริมงคลบ้านแม่เต๊ียะใต้ ปรับปรุงวิหารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 14.00  เมตร 210,000 210,000

14 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านคะนาอนั
 หมูท่ี่  15

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 
480.00 ตารางเมตร

240,000 240,000

15 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านบน หมูท่ี่ 16 กอ่สร้างโรงน้้าด่ืมสะอาดชุมชน กอ่สร้างโรงน้้าด่ืม กว้าง 3.20 เมตร ยาว 6 สูง 2.50 เมตร 240,000 224,600       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านพุทธนิมิตร 

หมูท่ี่  18
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8  เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3.50 ม. 210,000 207,800       

17 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านชาววัง หมูท่ี่ 19 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.25 ม. 240,000 239,500       
18 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านเด่นตะวันใต้ 

หมูท่ี่  20
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

 สูง 3.00 เมตร
240,000 240,000

19 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านแท่นดอกไม้ใต้ 
หมูท่ี่  21

กอ่สร้างอาคารโรงเกบ็ของประจ้าหมูบ่้าน กอ่สร้างอาคารโรงเกบ็ของประจ้าหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร สูง 4 ม.

210,000 210,000

20 จอมทอง สบเต๊ียะ บ้านวังปิน หมูท่ี่  1 ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าส้านักงานเทศบาล
ต้าบลสบเต๊ียะ

ปรับปรุงบ่อพักน้้าและพื้นที่ด้านหน้าส้านักงานเทศบาลต้าบลสบเต๊ียะ 
โดยมีพื้นที่กอ่สร้างต้องไม่น้อยกว่า 292.50 ตร.ม.

         144,506 125,100       

20 5,000,000     4,877,100    
105 29,999,013   29,298,300  

รวมต ำบลสบเตีย๊ะ
รวมอ ำเภอจอมทอง
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