
 

จังหวดั เชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านแม่ดอกแดง 

หมูท่ี่ 1
กอ่สร้าศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้าศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่ดอกแดง        384,000 384,000        

2 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ
 หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

       384,000 381,200        

3 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านเชิงดอย 
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.125 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.

       380,000 380,000        

4 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านป่าคา หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.125 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.

       380,000 380,000        

5 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 6 ม.        252,715 252,700        
6 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 ถมดินลูกรัง ปรับปรุงถมดินลูกรัง สุสานบ้านเกาะ        131,900 131,900        
7 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านสันอุ้ม หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร

อเนกประสงค์
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์        384,000 382,600        

8 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านร้องขี้เหล็ก 
หมูท่ี่ 7

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นโพธิ์คู่ (บริเวณวัดร้องขี้เหล็ก)        116,200 116,200        

9 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านร้องขี้เหล็ก 
หมูท่ี่ 7

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขา้สุสานบ้านร้องขี้เหล็ก        130,500 130,500        

10 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านร้องขี้เหล็ก 
หมูท่ี่ 7

ซ่อมแซมเมรุ ซ่อมแซมเมรุเผาศพ สุสานบ้านร้องขี้เหล็ก        102,900 99,900           

11 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านร้องขี้เหล็ก 
หมูท่ี่ 7

ขยายไหล่ทางโดยการวางท่อ
ระบายน้้า

ขยายไหล่ทางโดยการวางท่อระบายน้้า          68,000 65,000           

12 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านลวงใต้ 
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.125 ม. 
พื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 980.00 ตร.ม.

       384,000 383,800        

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านป่าสักน้อย 

หมูท่ี่ 9
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม.        357,400 357,400        

14 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านป่าสักน้อย 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างก้าแพงกั้นดินพร้อม
ซ่อมแซมฝายน้้าล้น

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้นเพื่อการเกษตร          27,200 26,300           

15 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านป่าไผ่ศรีโขง 
หมูท่ี่ 10

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และกอ่สร้างเมรุ

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและกอ่สร้างเมรุ(บริเวณสุสานป่าช้า)        384,570 384,500        

16 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านกิ่วแล 
หมูท่ี่ 11

กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน ขยายระบบประปาหมูบ่้าน สร้างหอถงัสูง  ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม.
พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า

       380,000 305,400        

17 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านหนองบัว 
หมูท่ี่ 12

ขดุลอกหนองน้้าสาธารณประโยชน์ ขดุลอกหนองน้้า (หนองแล้ง)        380,000 364,600        

18 ดอยสะเกด็ เชิงดอย บ้านหนองบัว
พัฒนา หมูท่ี่ 13

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนากว้าง 5 ม. ยาว 10 ม. และห้องน้้า        372,400 372,400        

18     4,999,785 4,898,400     
1 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านพยากดอน

แกว้ หมูท่ี่ 1
กอ่สร้างรางน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู

กอ่สร้างรางน้้า คสล. ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 150 ม. สูง 0.70 ม. 
ความหนา 0.10 ม.

       337,000 337,000        

2 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านพยากดอน
แกว้ หมูท่ี่ 1

บ่อบาดาลสูบน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ขดุเจาะบ่อบาดาล ขนาด 100 มม. ลึก 100 ม. พร้อมชุดผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์และกอ่สร้างฐานรองรับแผงโซล่าเซลล์

       460,000 460,000        

3 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านน้้าแพร่ 
หมูท่ี่ 2

ซ่อมแซมและขยายระบบประปา
หมูบ่้าน

ซ่อมแซมและขยายระบบประปา (ติดต้ังปัม๊ซัมเมิสซิเบิล้เพื่อส่งน้้าดิบ)        332,400 332,300        

4 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านน้้าแพร่ 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมูท่ี่ 2 เปล่ียนสารกรองน้้า 
ติดต้ังชุดควบคุมปัม๊บาดาล

       212,000 211,100        

5 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านน้้าแพร่ 
หมูท่ี่ 2

ขยายท่อเมนประปาบ้านน้้าแพร่ เปล่ียนท่อเมนจา่ยน้้าประปา พีวีซี ขนาด 4 นิว้ ความยาว 520 ม.        288,500 288,500        

6 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านถ้้า หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงลานป่าช้า ถมปรับพื้นที่บริเวณลานป่าช้า หมูท่ี่ 3 บ้านถ้้า        205,000 205,000        
7 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านถ้้า หมูท่ี่ 3 ซ่อมแซม ปรับปรุงเปล่ียนท่อ

ประปาและอปุกรณ์
เปล่ียนท่อประปาและอปุกรณ์ดูดน้้า เปล่ียนท่อเมนจา่ยน้้าประปา        483,550 481,500        

8 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านถ้้า หมูท่ี่ 3 สร้างรางระบายน้้าบริเวณวัด กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. ความยาว 60 ม.        150,000 150,000        

รวมต ำบลเชิงดอย
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
9 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านบ่อหิน หมูท่ี่ 4 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าพร้อมอปุกรณ์

การเกษตร
ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า จ้านวน 1 เคร่ือง พร้อมอปุกรณ์เพื่อแกไ้ขปัญหา
การเกษตร

         73,150 73,100           

10 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านบ่อหิน หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างหอถงัสูงขนาด 20 ลบ.ม. กอ่สร้างหอถงัสูง ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถว้ยแชมเปญ)        350,000 350,000        

11 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านบ่อหิน หมูท่ี่ 4 เปล่ียนท่อประปาหมูบ่้าน 
จาก 2 นิว้ เป็น 4 นิว้

เปล่ียนท่อประปา ขนาด 2 นิว้ เป็น 4 นิว้ จ้านวน 305 ท่อน        248,056 248,000        

12 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านบ่อหิน หมูท่ี่ 4 จา้งแรงงานในพื้นที่ขดุลอกล้า
เหมืองสาธารณะ

จา้งแรงงานในพื้นที่ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ 
แกไ้ขปัญหาล้าเหมืองต้ืนเขนิ น้้าไหลไม่สะดวก

         18,000 18,000           

13 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านบ่อหิน หมูท่ี่ 4 สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู

สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 ม. ลึก 1 ม. ยาว 52 
ม. หนา 0.10 ม.

       132,300 132,300        

14 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านป่าแงะ 
หมูท่ี่ 5

เจาะบ่อบาดาล และเปล่ียนท่อ
ประปาในหมูบ่้าน

เจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 100 มม. ความลึก 100 ม. พร้อมงานระบบ
ผลิตน้้าประปา และเปล่ียนท่อเมนจา่ยน้้าประปา ขนาด 3 นิว้ 
ความยาวประมาณ 2,120 ม.

       488,000 486,000        

15 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านป่าแงะ 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

       133,000 133,000        

16 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านป่าแงะ 
หมูท่ี่ 5

ขดุลอกล้าเหมือง ขดุลอกล้าเหมืองด้วยแรงงานคน จ้านวน 9 ล้าเหมือง          43,400 43,400           

17 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านป่าแงะ 
หมูท่ี่ 5

สร้างฝายกั้นน้้าแบบ คสล. สร้างฝายกั้นน้้าแบบ คสล. จ้านวน 3 จดุ        109,810 109,800        

18 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านป่าแงะ 
หมูท่ี่ 5

สร้างห้องน้้าผู้พิการและผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
บ้านป่าแงะ

สร้างห้องน้้า ขนาด 2.50 x 3.00 ม.          72,000 72,000           

19 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านพยากหลวง 
หมูท่ี่ 6

สร้างถงัเกบ็ถงักรองน้้าสะอาด
ประปาหมูบ่้าน

สร้างถงัเกบ็ถงักรองน้้าสะอาดพร้อมเดินระบบผลิตน้้าประปา        350,000 349,000        

20 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านพยากหลวง 
หมูท่ี่ 6

ซ่อมแซมปรับปรุงศาลา sml 
ประจ้าหมูบ่้าน

ซ่อมแซมปรับปรุงศาลา sml ประจ้าหมูบ่้าน ปรับปรุงพื้น ผนังและฝ้าเพดาน        145,790 133,700        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
21 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านพยากหลวง 

หมูท่ี่ 6
ประกอบอาชีพใหม่ 
พร้อมซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์

สนับสนุนอปุกรณ์การผลิตไขเ่ค็มของกลุ่มแม่บ้าน และซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์

         50,000 47,000           

22 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านพยากหลวง 
หมูท่ี่ 6

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าใช้ในการเกษตร ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าบาดาลใช้ในการเกษตร        100,000 100,000        

23 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านพยากหลวง 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ผู้สูงอายหุมูบ่้านทวี
โชค

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ผู้สูงอายหุมูบ่้านทวีโชค        200,000 153,400        

24 ดอยสะเกด็ ตลาดขวัญ บ้านพยากหลวง 
หมูท่ี่ 6

วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก

วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม. 
พร้อมบ่อพักส้าเร็จรูป ยาว 14 ม.

         18,000 18,000           

24     4,999,956 4,932,100     
1 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ หมูท่ี่ 1 สร้างห้องน้้าสาธารณะศาลา

อเนกประสงค์
กอ่สร้างห้องน้้าสาธารณะ ศาลาอเนกประสงค์        195,000 190,000        

2 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ หมูท่ี่ 1 ซ่อมแซม-ปรับปรุงห้องน้้า
สาธารณะลานกฬีา ม.1

ซ่อมแซมห้องน้้าสาธารณะ        150,000 143,400        

3 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ หมูท่ี่ 1 ซ่อมแซม-ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์

ซ่อมแซม-ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์          60,000 60,000           

4 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ หมูท่ี่ 1 ขยายสะพานและไหล่ถนน(คสล.) ขยายสะพานและเทคอนกรีตไหล่ทาง          78,000 78,000           
5 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

หมูบ่้าน
ซ่อมแซม ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน เปล่ียนอปุกรณ์ระบบกรองน้้า        396,979 359,500        

6 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงผิวถนนโดยลงแอสฟัลท์
ติกหมูท่ี่ 1

ปรับปรุงผิวถนนโดยลงแอสฟัลท์ติก กว้าง 3.90 ม. ยาว 24 ม.          30,000 30,000           

7 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ตลาด 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ม.2 ซ่อมแซม ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน เปล่ียนอปุกรณ์ระบบกรองน้้า        357,000 228,600        

8 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ตลาด 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงผิวถนนโดยการลงแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ้านวน 7 ช่วง        489,000 484,500        

9 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ตลาด 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์โรงครัว

ท้าหลังคาเมทัสชีท ติดต้ังพัดลม ขดุดิน ถมดินและทาสีกนัสนิม          54,000 51,700           

รวมต ำบลตลำดขวญั

4/23



ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ตลาด 

หมูท่ี่ 2
กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 2 แห่ง        300,000 300,000        

11 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ใต้ หมูท่ี่
 3

สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 12 ม. ยาว 20 ม.        495,000 495,000        

12 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ใต้ หมูท่ี่
 3

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ซ่อมแซม ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน เปล่ียนอปุกรณ์ระบบกรองน้้า        296,000 248,000        

13 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่กะ๊ใต้ หมูท่ี่
 3

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กะ๊ใต้ กว้าง 10 ม. ยาว 20 ม.        109,000 109,000        

14 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่จอ้งใต้ 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างห้องน้้าสุสานบ้านแม่จอ้งใต้ กอ่สร้างห้องน้้าบริเวณสุสาน        195,000 190,000        

15 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่จอ้งใต้ 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์บ้าน
แม่จอ้งใต้

สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 5 ม. ยาว 8 ม.        195,000 190,900        

16 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่จอ้งใต้ 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงวางท่อพีวีซีประปาหมูบ่้าน        284,000 234,400        

17 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่จอ้งใต้ 
หมูท่ี่ 4

สร้างศาลาสุสานบ้านแม่จอ้งใต้ สร้างศาลาสุสานบ้านแม่จอ้งใต้ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม.        316,000 305,700        

18 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่จอ้งเหนือ
 หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างศาลาสุสานบ้านแม่จอ้ง
เหนือ

กอ่สร้างศาลาสุสานแม่จอ้งเหนือ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม.        316,000 305,700        

19 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่จอ้งเหนือ
 หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างห้องน้้าสาธารณะสานแม่
จอ้งเหนือ

กอ่สร้างห้องน้้าสาธารณะ        195,000 190,000        

20 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่จอ้งเหนือ
 หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ต่อเติมท่อประปา เปล่ียนวัสดุกรองน้้า        223,000 223,000        

21 ดอยสะเกด็ ตลาดใหญ่ บ้านแม่จอ้งเหนือ
 หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์
แม่จอ้งเหนือ

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์        266,000 259,700        

21     4,999,979 4,677,100     
1 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านปางบง 

หมูท่ี่ 1
ต่อเติมปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์

ต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านปางบง        353,614 340,200        
รวมต ำบลตลำดใหญ่
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านปางบง 

หมูท่ี่ 1
ต่อเติมโรงอาหารวัดกิ่วต้่า ต่อเติมโรงอาหารวัดกิ่วต้่า        170,000 170,000        

3 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านปางบง 
หมูท่ี่ 1

เดินส่งท่อน้้าเพื่อการเกษตร บ้าน
ปางบงหมูท่ี่ 1

วางระบบท่อส่งน้้าเพื่อกระจายน้้าไปยงัพื้นที่การเกษตร          75,500 75,500           

4 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านน้้าโค้ง 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์บ้าน
น้้าโค้งหมูท่ี่ 2

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านน้้าโค้ง        495,000 480,900        

5 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านน้้าโค้ง 
หมูท่ี่ 2

สร้างโรงอาหารหมูบ่้าน หมูท่ี่ 2 สร้างโรงอาหารหมูบ่้าน หมูท่ี่ 2        281,000 268,800        

6 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านป่าป่าน
 หมูท่ี่ 3

เทคอนกรีตเพื่อปรับปรุงและเชื่อม
เส้นทางสัญจรในชุมชนบ้านป่าป่าน

เทคอนกรีตเพื่อปรับปรุงและเชื่อมเส้นทางสัญจรในชุมชน บ้านป่าป่าน 
จ้านวน 3 จดุ

       460,000 419,600        

7 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านป่าป่าน 
หมูท่ี่ 3

วางท่อน้้าประปาหมูบ่้าน วางท่อน้้าประปาหมูบ่้าน ยาว 2,200 ม. พร้อมถมดินหลังบ่อ        140,000 140,000        

8 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านแม่ตอนหลวง
 หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์บ้าน
แม่ตอนหลวง

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ตอนหลวง        499,000 489,900        

9 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านแม่ตอนหลวง
 หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน        101,000 -                

10 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านพงษ์ทอง 
หมูท่ี่ 5

พัฒนาแหล่งล้าน้้าห้วยและฝาย กอ่สร้างฝายชะลอน้้าล้าห้วย จ้านวน 35 แห่ง        110,000 110,000        

11 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านพงษ์ทอง 
หมูท่ี่ 5

ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์        490,000 472,500        

12 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านดง หมูท่ี่ 6 สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น        440,000 432,900        
13 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านดง หมูท่ี่ 6 จดัซ้ือเคร่ืองกรองน้้า ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าภายในหมูบ่้าน        180,000 163,500        
14 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านปางไฮ หมูท่ี่ 7 กอ่สร้างห้องน้้าห้องสุขาวัดปางไฮ กอ่สร้างห้องน้้าห้องสุขา วัดปางไฮ        135,600 134,000        

15 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านปางไฮ หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงระบบประปาหมู่
บ้านปางไฮ

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน        204,000 201,500        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านปางไฮ หมูท่ี่ 7 กอ่สร้างศาลาที่พัก 3 หลัง 

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
กอ่สร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยว (น้้าตกแม่วอง)        150,200 148,900        

17 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านปางไฮ หมูท่ี่ 7 กอ่สร้างหินยาแนวกั้นตล่ิงวัดปางไฮ กอ่สร้างหินยาแนวกั้นตล่ิงวัดปางไฮ        110,000 110,000        

18 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านก้าแพงหิน 
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 13 ม. ยาว 24 ม. สูง 6 ม.        495,000 493,200        

19 ดอยสะเกด็ เทพเสด็จ บ้านก้าแพงหิน 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า กว้าง 1.50 ม. ยาว 9 ม.        110,000 110,000        

19     4,999,914 4,761,400     
1 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าตึงน้อย 

หมูท่ี่ 1
กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า สร้างถงัเกบ็น้้าขนาด 100 ลบ.ม. (ขนาดความจ ุ100,000 ลิตร )        430,000 430,000        

2 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าตึงน้อย 
หมูท่ี่ 1

สร้างอาคารอเนกประสงค์
ที่ออกก้าลังกาย

กอ่สร้างหลังคาบริเวณเคร่ืองออกก้าลังกาย กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม.          90,000 90,000           

3 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าตึงน้อย 
หมูท่ี่ 1

สร้างหลังคาเคร่ืองเล่นสนามเด็ก
เล่น

สร้างหลังคาขนาดกว้าง8.50 ม. ยาว 16.50 ม.          80,000 80,000           

4 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าตึงน้อย 
หมูท่ี่ 1

สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างศาลาขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 10 ม.        120,000 117,000        

5 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าตึงน้อย 
หมูท่ี่ 1

ขดุลอกล้าเหมือง ขดุลอกล้าเหมืองยาว 2,000 ม.          25,200 25,200           

6 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าตึงน้อย 
หมูท่ี่ 1

ซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้้า ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้้า คสล.          50,000 49,200           

7 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ยกพื้นศาลา เท
ปูนลานป่าช้า

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ยกพื้นศาลา เทปูนลานป่าช้า        450,000 382,500        

8 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง 
หมูท่ี่ 2

สร้างศาลาอเนกประสงค์ที่
สาธารณะ

สร้างศาลาอเนกประสงค์ที่สาธารณะ กว้าง 8 ม. ยาว 21 ม.        421,467 418,500        

9 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงแหล่งน้้าหนองสระหลวง กอ่สร้างดาดล้าเหมือง คสล.  ความกว้างปากล้าเหมือง 4 ม. ยาว 50 ม.          86,508 86,500           

รวมต ำบลเทพเสดจ็

7/23



ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าป้อง 

หมูท่ี่ 3
สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างศาลาอเนกประสงค์ในที่สาธารณะ กว้าง 6 ม. ยาว 16 ม.        308,500 301,600        

11 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าป้อง 
หมูท่ี่ 3

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบส่งน้้า กอ่สร้างหอถงัเกบ็น้้าเหล็กทรงลูกบอล ขนาดความจ ุ12 ลบ.ม. สูง 12 ม.        300,000 300,000        

12 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าป้อง 
หมูท่ี่ 4

เปล่ียนท่อเมนระบบประปาหมูบ่้าน เปล่ียนท่อ พีวีซี ความยาว 1,990 ม.พร้อมอปุกรณ์        378,000 378,000        

13 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าป้อง 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.        165,500 165,500        

14 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าป้อง 
หมูท่ี่ 5

สร้างอาคารอเนกประสงค์ สร้างอาคารอเนกประสงค์กว้าง 6 ม. ยาว 9 ม.        300,000 294,300        

15 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่าป้อง 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างห้องน้้าประจ้าหมูบ่้าน กอ่สร้างห้องน้้าประจ้าหมูบ่้าน กว้าง 2 ม.ยาว3 ม.          34,103 34,000           

16 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านดวงดี หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ต่อเติมถงัพักน้้าใส ขนาดบรรจ ุ40 ลบ.ม.        350,000 349,400        
17 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านดวงดี หมูท่ี่ 6 สร้างอาคารที่ประชุมหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.        116,260 115,300        
18 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่ายางงาม 

หมูท่ี่ 7
กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า สร้างถงัเกบ็น้้าขนาด 100 ลบ.ม. (ขนาดความจ ุ100,000 ลิตร )        430,000 430,000        

19 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่ายางงาม 
หมูท่ี่ 7

เจาะบ่อน้้าบาดาล เจาะน้้าบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ ความลึกบ่อ 70 ม.        249,798 237,300        

20 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่ายางงาม 
หมูท่ี่ 7

ปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถาน ปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถาน และลาน คสล.        180,561 135,800        

21 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านป่ายางงาม 
หมูท่ี่ 7

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าบ้านป่า
ป้องหมูท่ี่ 7

สนับสนุนอปุกรณ์กี่ทอผ้า ด้ายไหม สียอ้ม        100,000 100,000        

22 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านทุ่งยาว 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์

ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. ยาว 11 ม.        300,000 297,900        

23 ดอยสะเกด็ ป่าป้อง บ้านทุ่งยาว 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน จดัซ้ือซับเมิร์สพร้อมตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้้า          34,000 34,000           

23     4,999,897      4,852,000รวมต ำบลป่ำป้อง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านปางอั้น 

หมูท่ี่ 1
กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. สูง 2.10 ม.        180,200 180,200        

2 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านปางอั้น 
หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างฝายกั้นน้้า สร้างฝายหินเรียงกั้นน้้า ยาว 6 ม. และ 8 ม. หนา 0.50 ม. สูง 1.40 ม.        247,100 247,100        

3 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านปางอั้น 
หมูท่ี่ 1

ปรับปรุงลานสาธารณประโยชน์
พร้อมเทคอนกรีต

ถมดินและกอ่สร้างก้าแพงกนัดิน ยาว 27.30 ม.        131,000 131,000        

4 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านปางอั้น 
หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. จ้านวน 2 สาย 
ความยาวรวม 105 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.

       205,884 205,800        

5 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านปางอั้น 
หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม.หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

         68,206 68,200           

6 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านห้วยหม้อ 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. พื้นที่ใช้สอย 206 ตร.ม.        498,600 498,600        

7 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านห้วยหม้อ 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 360 ม. หนา 0.10 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

       274,200 274,200        

8 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านห้วยหม้อ 
หมูท่ี่ 2

วางท่อประปาภูเขา วางท่อประปาภูเขายาว ระยะทางยาว 1,200 ม.          62,800 62,800           

9 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านแม่หวาน 
หมูท่ี่ 3

ขยายเขตท่อประปาเพื่อการเกษตร ขยายระบบท่อประปา ยาว 1,000 ม.        497,180 497,100        

10 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านแม่หวาน 
หมูท่ี่ 3

พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตาม
แนวพระราชด้าริฯ

อบรมให้ความรู้การจดัท้าบัญชีครัวเรือน การท้าน้้ายาอเนกประสงค์ 
การเล้ียงไกไ่ข ่การเล้ียงปลาดุก การท้ากระถางยางรถยนต์ 
การแปรรูปอาหาร และจดัตลาดชุมชน

       290,700 142,700        

11 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านแม่หวาน 
หมูท่ี่ 3

สร้างทางเดินคอนกรีตลงศูนยฝึ์ก
อาชีพบ้านแม่หวาน

กอ่สร้างทางเดินคอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 28 ม.          45,440 45,400           

12 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านโป่งกุ่ม หมูท่ี่
 4

ปรับปรุงซ่อมแซมลานกจิกรรม
หมูบ่้านรักษาศีล 5

ปูบล็อคตัวหนอนพื้นที่ใช้สอย 1,420 ตร.ม. และวางขอบคันหินยาว 130 ม.        424,590 424,500        

13 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านโป่งกุ่ม หมูท่ี่
 4

ปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม 
ลานปัญญา

ปูบล็อคตัวหนอนพื้นที่ใช้สอย 1,440 ตร.ม.        408,700 408,700        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
14 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านปางแฟน 

หมูท่ี่ 5
สร้างถงัเกบ็น้้า สร้างถงัเกบ็น้้า คสล. ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. สูง 2.10 ม. จ้านวน 8 ถงั        636,000 636,000        

15 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านปางแฟน
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.

       197,000 197,000        

16 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านโป่งสามัคคี 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างอาคารศูนยเ์รียนรู้ชุมชน กอ่สร้างอาคาร ขนาดกว้าง 9 ม. ยาว 15 ม.        474,500 474,500        

17 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านโป่งสามัคคี 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

วางท่อสูบน้้าประปายาว 110 ม. พร้อมติดต้ังปัม๊สูบน้้า          61,000 61,000           

18 ดอยสะเกด็ ป่าเมีย่ง บ้านโป่งสามัคคี 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างสระอาบน้้าพุร้อนแบบเปิด กอ่สร้างสระอาบน้้าพุร้อน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 25 ม.        296,900 296,900        

18     5,000,000      4,851,700
1 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าดู่ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน

พร้อมท่อเมนจา่ยน้้า
เปล่ียนท่อเมนประปาหมูบ่้าน        481,794 431,600        

2 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าดู่ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีประดู่

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ด้าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 159 ตร.ม.

       150,000 150,000        

3 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าดู่ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุป่าช้า
บ้านป่าดู่

ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุป่าช้า พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 259.25 ตร.ม.        150,000 140,100        

4 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าดู่ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมห้อง
ประชุม

ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมห้องประชุม พื้นที่ด้าเนินการ 259.25 ตร.ม.        150,000 150,000        

5 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าดู่ หมูท่ี่ 1 ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมูท่ี่
 1

ติดฝ้าชายคาแผ่นเรียบ  ท้าประตูปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมเทลาน คสล. 
กว้าง 6 ม. ยาว 14 ม. พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม.

         68,206 68,200           

6 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าลาน 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์เดิม

สร้างศาลาอเนกประสงค์ พื้นที่ด้าเนินการ 224 ตร.ม.บ้านป่าลาน        450,000 427,500        

7 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าลาน 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงห้องน้้าลานหมูท่ี่ 2 ท้าหลังคาห้องน้้าโดยใช้วัสดุใหม่ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 8.5 ม.
พื้นที่ใช้สอย 25.50 ตร.ม.

       350,000 344,900        

8 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าลาน 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ซ้ือถงักรองน้้า ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. เปล่ียนท่อใหม่        500,000 420,000        

รวมต ำบลป่ำเมีย่ง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
9 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าลาน 

หมูท่ี่ 2
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เดิม
พร้อมห้องน้้า

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. และท้าห้องน้้า 
กว้าง 2 ม. ยาว 3 ม.

       300,000 298,600        

10 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าต้ิว หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ป่าช้า

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ป่าช้า หลังที1่ กว้าง 4.5 ม. ยาว 12 ม. 
หลังที่2 กว้าง 4.5 ม. ยาว 17 ม. มีพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
130.5 ตร.ม. ทาสีและห้องน้้า

       350,000 350,000        

11 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าต้ิว หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์วัดป่าต้ิว

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า
 216 ตร.ม.

       450,000 450,000        

12 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าเหียง 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
ร้านค้าชุมชนและเกบ็ของ

กอ่สร้างศาลาเกบ็ของร้านค้าชุมชน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 7 ม. พื้นที่ใช้สอย
รวม 35 ตร.ม.

       450,000 449,000        

13 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าเหียง 
หมูท่ี่ 5

ขยายระบบประปาหมูบ่้านป่าเหียง ขยายระบบประปาหมูบ่้าน        150,000 150,000        

14 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่าเหียง 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 13 ม. 
พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม.

       200,000 200,000        

15 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่ายางปอย 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์สุสาน กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์สุสาน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 16 ม. 
พื้นที่ใช้สอยรวม 64 ตร.ม.

       400,000 397,300        

16 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่ายางปอย 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงซ่อมแซมลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.1 ม. มี
พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.

       250,000 250,000        

17 ดอยสะเกด็ ป่าลาน บ้านป่ายางปอย 
หมูท่ี่ 6

สร้างห้องน้้า กอ่สร้างห้องน้้าและปูกระเบือ้ง ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. 
มีพื้นที่ใช้สอยรวม 18 ตร.ม.

       150,000 147,600        

17     5,000,000      4,824,800
1 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านแพะแม่คือ 

หมูท่ี่ 1
ปรับปรุงและต่อเติมศาลาเฉลิม
พระเกยีรติ

สร้างห้องน้้า ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 3.50 ม. สูง 2.50 ม. 
พร้อมปูกระเบือ้งและท้าประตูม้วน

       255,000 255,000        

2 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านแพะแม่คือ 
หมูท่ี่ 1

ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ประปาหมูบ่้าน

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าพร้อมตู้ควบคุม        573,358 517,100        

3 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านแพะแม่คือ 
หมูท่ี่ 1

ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้้า
สาธารณะป่าช้าปางแฟนหมูบ่้าน
แพะแม่คือ หมูท่ี่ 1

ปรับปรุงต่อเติมห้องน้้า ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 3.50 ม. สูง 2.50 ม.          33,000 33,000           

รวมต ำบลป่ำลำน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านแม่คือ หมูท่ี่ 2 ขดุเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่คือ เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ พร้อมอปุกรณ์        497,350 405,500        
5 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านแม่คือ หมูท่ี่ 2 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าบาดาล

บ้านแม่คือ หมูท่ี่ 2
ซ้ือเคร่ืองสูบน้้าพร้อมวางท่อพีวีซี          47,000 47,000           

6 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านแม่คือ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้า
แม่ท้องปอง หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างร้ัวลวดหนามพร้อมเสาคอนกรีตอดัแรง 250 ม.          50,000 50,000           

7 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านแม่คือ หมูท่ี่ 2 ส่งเสริมการปลูกมะนาวแป้นบ้าน
แม่คือ หมูท่ี่ 2

ซ้ือเคร่ืองท้าปุย๋เม็ด พร้อมท่อซีเมนต์ปุย๋ ดิน กล้ามะนาว        128,500 80,000           

8 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านแม่คือ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าวัดป่าแพ่ง กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.10 ม.        100,000 100,000        
9 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านสันต้นแหน 

หมูท่ี่ 3
ปรับปรุงระบบท่อประปาหมูบ่้าน
บ้านสันต้นแหน หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงเปล่ียนระบบท่อประปาหมูบ่้าน        833,000 833,000        

10 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านป่าบง หมูท่ี่ 4 สร้างถงัเกบ็น้้าใต้ดินพร้อม
เจาะบ่อบาดาล

สร้างถงัเกบ็น้้าบาดาลพร้อมเจาะบ่อบาดาล        433,858 433,800        

11 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านป่าบง หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมูบ่้าน

สร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมปรับภูมิทัศน์        294,500 266,500        

12 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านป่าบง หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างห้องน้้าภายในสุสานป่าบง
หมูท่ี่ 4

สร้างห้องน้้าภายในสุสานป่าบงจ้านวน 5 ห้อง ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 6 ม. สูง 4 ม.

       100,000 100,000        

13 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านป่าบง หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างป้ายหมูบ่้านหมูท่ี่ 4 กอ่สร้างป้ายหมูบ่้าน พร้อมมุงหลังคา ขนาดกว้าง 2.50 ม. สูง 3.32 ม.          11,300 11,300           
14 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านสันต้นแหนใต้

 หมูท่ี่ 5
กอ่สร้างฝายกั้นน้้าหน้าฝาย
บ้านสันต้นแหน หมูท่ี่ 5

สร้างฝายกั้นน้้า หน้าฝายกว้าง 3.20 ม. ลึก 2 ม. หนา 0.30 ม.          50,000 50,000           

15 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านสันต้นแหนใต้
 หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงและต่อเติมศาลาเฉลิม
พระเกยีรติหมูบ่้าน

ต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกยีรติ กว้าง 3.50 ม. ยาว 14 ม. 
พื้นที่ด้าเนินการ 56 ตร.ม.

       370,000 370,000        

16 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านสันต้นแหนใต้
 หมูท่ี่ 5

ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมอร์ส ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมอปุกรณ์        370,000 353,400        

17 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านสันต้นแหนใต้
 หมูท่ี่ 5

ซ่อมแซมห้องน้้าสุสานป่าช้าบ้าน
สันต้นแหนหมูท่ี่ 5

ซ่อมแซมห้องน้้า ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 2 ม. สูง 2 ม.          22,000 22,000           

18 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านป่าเสร้า
หนองงู หมูท่ี่ 6

ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการ
บริโภคอปุโภคและเพื่อการเกษตร

เจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ ศก. 6 นิว้ ลึกเฉล่ีย 120 ม. 
ได้ปริมาณน้้าไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. / ชม.

       517,530 504,700        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
19 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านป่าเสร้า

หนองงู หมูท่ี่ 6
กอ่สร้างซุ้มหมูบ่้านบ้านป่าบง จดัท้าป้ายชื่อหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 3 ม. สูง 2.20 ม.          82,800 82,800           

20 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านป่าเสร้า
หนองงู หมูท่ี่ 6

สร้างราวกั้นถนนและซ่อมแซม
ไหล่ทาง

สร้างราวกนัตก ขนาดสูง 1 ม. ยาว 240 ม.        112,358 112,300        

21 ดอยสะเกด็ แม่คือ บ้านป่าเสร้า
หนองงู หมูท่ี่ 6

สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. สูง 3 ม.        115,670 115,600        

21     4,997,224      4,743,000
1 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านตลาดขี้เหล็ก

 หมูท่ี่ 1
ปรับปรุงระบบน้้าประปาหมูบ่้าน 
บ้านตลาดขี้เหล็ก

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน วางท่อ พีวีซีและติดต้ังปัม๊น้้า        270,000 270,000        

2 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านตลาดขี้เหล็ก
 หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างโรงเกบ็รถอแีต๋น  
ประจ้าหมูบ่้าน

สร้างโรงเกบ็รถอแีต๋นประจ้าหมูบ่้าน กว้าง 3 ม. ยาว 6 ม.          35,555 35,500           

3 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านตลาดขี้เหล็ก
 หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์บ้าน
ตลาดขี้เหล็ก หมูท่ี่ 1

สร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านตลาดขี้เหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 7 ม.          78,000 78,000           

4 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 2 ขดุขยายสระกกัเกบ็น้้าเพื่อท้า
น้้าประปา บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ ๒

ขดุขยายสระกกัเกบ็น้้า กว้าง 45 ม. ยาว 50 ม. ลึกเฉล่ีย 8 ม.        480,000 480,000        

5 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านห้วยบอน 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงระบบน้้าประปาหมูบ่้าน
ห้วยบอน หมูท่ี่ ๓

เปล่ียนระบบเคร่ืองสูบน้้าและส่งน้้า        200,000 156,400        

6 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านห้วยบอน 
หมูท่ี่ 3

สวนสุขภาพประจ้าหมูบ่้าน กอ่สร้างสวนสุขภาพ ลานออกก้าลังกาย ทางเดินออกก้าลังกาย และห้องน้้า        295,000 295,000        

7 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านห้วยบอน 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงบ่อดินประปาหมูบ่้าน
ห้วยบอน หมูท่ี่ 3 เพื่อการอปุโภค
บริโภคในครัวเรือน

ปรับปรุงบ่อดินประปาหมูบ่้าน          35,500 35,000           

8 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านแม่โป่งหลวง 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าและ
ระบบส่งน้้าประปา

ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้้าและระบบส่งน้้าประปา        446,600 446,600        

9 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านแม่โป่งหลวง 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ หมู ่๔ ซ่อมแซมเมรุเกา่ หมูท่ี่ 4        100,000 99,400           

รวมต ำบลแม่คือ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านแม่โป่งหลวง 

หมูท่ี่ 4
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลา
วัดดอยปล่อยนก

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลา          30,000 30,000           

11 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านพระนอนแม่
โป่ง หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่
๕ บ้านพระนอนแม่โป่ง

สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.        405,500 398,000        

12 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านห้วยอา่ง 
หมูท่ี่ 6

ขดุลอกขยายอา่งประปาและ
ซ่อมระบบสูบน้้าขยายท่อประปา
หมูบ่้าน

ขดุลอกขยายอา่งประปาและขยายท่อส่งน้้า        480,000 475,500        

13 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านห้วยอา่ง 
หมูท่ี่ 6

ซ่อมแซมพื้นศาลาอเนกประสงค์
บ้านห้วยอา่ง หมูท่ี่ 6

ซ่อมแซมพื้นศาลาอเนกประสงค์          30,000 30,000           

14 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านต้นผ้ึง หมูท่ี่ 7 เปล่ียนท่อระบบส่งน้้าประปา
หมูบ่้านบ้านต้นผ้ึง

เปล่ียนท่อระบบส่งน้้าประปาหมูบ่้าน ระยะทาง 1.80 กม.        477,054 477,000        

15 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านต้นผ้ึง หมูท่ี่ 7 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านต้น
ผ้ึง หมูท่ี่ 7

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม.          45,000 45,000           

16 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านแม่ฮ่องไคร้ 
หมูท่ี่ 8

เทคอนกรีตเพื่อปรับปรุงและเชื่อม
เส้นทางสัญจรในชุมชน
บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมูท่ี่ ๘

กอ่สร้างถนน คสล. จ้านวน 2 สายทาง        360,000 360,000        

17 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านแม่ฮ่องไคร้ 
หมูท่ี่ 8

สร้างแนวกั้นเพื่อความปลอดภัย
หนองอาบช้างบ้านแม่ฮ่องไคร้ 
หมูท่ี่ ๘

สร้างแนวกั้นแสดงแนวเขตอนัตรายพื้นที่สาธารณะ ความยาว 1,200 ม.        130,000 130,000        

18 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านแม่ฮ่องไคร้ 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงท่อส่ง
น้้าประปา บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมูท่ี่ 8

เปล่ียนท่อส่งน้้าประปา          35,500 35,500           

19 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านป่าไม้แดง 
หมูท่ี่ 9

สร้างศาลาอเนกประสงค์ 
หมูบ่้านป่าไม้แดง หมู ่๙

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 16 ม.        496,200 496,200        

20 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านป่าไม้แดง 
หมูท่ี่ 9

สร้างห้องน้้าสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ/อนามัย หมูบ่้านป่าไม้แดง
 หมูท่ี่ 9

สร้างห้องน้้าสาธารณะ ขนาด 2x3 ม.          36,301 36,300           
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
21 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านห้วยบ่อทอง 

หมูท่ี่ 10
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านเพื่อ
การบริโภค บ้านห้วยบ่อทอง

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านเพื่อการบริโภค        497,934 497,900        

22 ดอยสะเกด็ แม่โป่ง บ้านห้วยบ่อทอง 
หมูท่ี่ 10

ต่อยอดพัฒนาป่าชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ
เชิงอนุรักษ์

พัฒนาป่าชุมชน ท้าเส้นทางเดินและแนวกนัไฟ          35,500 35,100           

22     4,999,644      4,942,400
1 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านแม่ฮ้อยเงิน

เหนือ หมูท่ี่ 1
ต่อเติมอาคารศาลาอเนกประสงค์ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 4 ม.        423,800 402,400        

2 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านแม่ฮ้อยเงิน
เหนือ หมูท่ี่ 1

การกอ่สร้างลานอเนกประสงค์
หมูท่ี่ 1

สร้างลานอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 247.69 ตร.ม.        285,800 249,500        

3 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านแม่ฮ้อยเงิน
เหนือ หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างห้องน้้าสาธารณะ หมูท่ี่ 1 สร้างห้องน้้าสาธารณะ ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 6 ม. พื้นที่ใช้สอย 12 ตร.ม.        116,300 116,300        

4 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านแม่ฮ้อยเงิน
เหนือ หมูท่ี่ 1

ขดุลอกล้าเหมือง ขดุลอกล้าเหมือง กว้าง 2 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวรวม 152 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 152 ลบ.ม.

         23,000 22,800           

5 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านแม่ฮ้อยเงิน
เหนือ หมูท่ี่ 1

สร้างราวเหล็กกนัตกป้องกนั
อบุัติเหตุ หมูท่ี่ 1

สร้างราวเหล็กกนัตกยาว 20 เมตร          11,600 11,600           

6 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้
 หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างอาคารสาธารณประโยชน์ สร้างอาคารสาธารณประโยชน์ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. 
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม.

       285,300 255,000        

7 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้
 หมูท่ี่ 2

ต่อเติมอาคารปฏิบัติธรรม และ
อเนกประสงค์

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น        479,000 470,200        

8 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้
 หมูท่ี่ 2

ขดุลอกล้าเหมือง ขดุลอกล้าเหมือง กว้าง 2 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวรวม 390 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 390 ลบ.ม.

         58,000 58,000           

9 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้
 หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงไหล่ทางถนนและซอย
ภายในหมูบ่้าน

ถมหินคลุก จ้านวน 40 ลบ.ม.          11,600 11,600           

10 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านสันทราย 
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 14 ม. 
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 98 ตร.ม.

       465,800 465,800        

รวมต ำบลแม่โป่ง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านสันทราย 

หมูท่ี่ 3
สร้างห้องน้้าสาธารณะ สร้างห้องน้้าสาธารณะ กว้าง 3 ม. ยาว 7.20 ม. 

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 21.60 ตร.ม.
       292,600 276,500        

12 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านสันทราย 
หมูท่ี่ 3

ขดุลอกล้าเหมือง ขดุลอกล้าเหมือง กว้าง 2 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวรวม 200 ม.
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.

         30,000            30,000

13 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านสันทราย 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงไหล่ทางถนนภายใน
หมูบ่้านสันทราย

ถมหินคลุก จ้านวน 40 ลบ.ม.          11,600 11,600           

14 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านม่วงโตน 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน สร้างประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างถงัเกบ็น้้าทรงแชมเปญขนาดความจ ุ20 ลบ.ม.
 พร้อมอปุกรณ์

       500,000 413,100        

15 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านม่วงโตน 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างถงักรองน้้าบ้านม่วงโตน กอ่สร้างถงักรองน้้า คสล.ความกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรความจไุม่น้อยกว่า 64 ลบ.ม.

       282,900 278,900        

16 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านม่วงโตน 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงประปาหมูบ่้านหมูท่ี่ 4 วางท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา จ้านวน 31 ท่อนและขอ้ต่อ PVC          11,590 11,500           

17 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านม่วงโตน 
หมูท่ี่ 4

ขดุลอกล้าเหมือง ขดุลอกล้าเหมือง กว้าง 2 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวรวม 272 ม. 
หรือปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 272 ลบ.ม.

         40,800 40,800           

18 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านหนองแฝก 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างถงัเกบ็น้้าทรงแชมเปญ ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. พร้อมอปุกรณ์        498,800 409,400        

19 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านหนองแฝก 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. 
พื้นที่ใช้สอย 72 ตร.ม.

       285,000 268,000        

20 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านหนองแฝก 
หมูท่ี่ 5

ขดุลอกล้าเหมือง ขดุลอกล้าเหมือง กว้าง 2 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวรวม 262 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 262 ลบ.ม.

         39,300 39,300           

21 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านหนองแฝก 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน
บ้านหนองแฝก

วางท่อ PV Cชนิดปลายธรรมดาจ้านวน 31 ท่อนและขอ้ต่อ PVC          11,590 11,500           

22 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านม่วงโตนใต้ 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างถงัเกบ็น้้าทรงแชมเปญ ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. พร้อมอปุกรณ์        500,000 413,100        

23 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านม่วงโตนใต้ 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างถงักรองน้้า กอ่สร้างถงักรองน้้า คสล. ความกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. หนา 0.15 ม. 
ปริมาตรความจไุม่น้อยกว่า 64 ลบ.ม.

       282,900 278,900        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
24 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านม่วงโตนใต้ 

หมูท่ี่ 6
ขดุลอกล้าเหมืองหมูท่ี่ 6 ขดุลอกล้าเหมือง กว้าง 2 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวรวม 272 ม. หรือปริมาตร

ดินขดุไม่น้อยกว่า 272 ลบ.ม.
         40,800 40,800           

25 ดอยสะเกด็ แม่ฮ้อยเงิน บ้านม่วงโตนใต้ 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงท่อประปาหมูบ่้านหมูท่ี่ 6 วางท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา จ้านวน 31 ท่อนและขอ้ต่อ PVC          11,590 11,500           

25     4,999,670      4,598,100
1 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านป่าสักงาม 

หมูท่ี่ 1
จดัซ้ือพร้อมติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ ซ้ือพร้อมติดต้ังระบบโซล่าเซลล์        200,000 200,000        

2 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านป่าสักงาม 
หมูท่ี่ 1

จดัซ้ือวัสดุระบบกรองน้้าประปา
ผิวดินขนาดใหญ่

ซ้ือวัสดุระบบกรองน้้าประปาผิวดินขนาดใหญ่        100,000 -                

3 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านป่าสักงาม 
หมูท่ี่ 1

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน          80,000 -                

4 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านป่าสักงาม 
หมูท่ี่ 1

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้าน
ป่าสักงาม

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าสักงาม        100,000 90,800           

5 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านตลาดใหม่ 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ กอ่สร้างหลังคาลานอเนกประสงค์        488,000 488,000        

6 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านตลาดใหม่ 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านเพื่อ
 อปุโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านเพื่ออปุโภคบริโภค          40,000 40,000           

7 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านตลาดใหม่ 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงห้องน้้าสาธารณะ ปรับปรุงห้องน้้าสาธารณะ          12,000 12,000           

8 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านเมืองวะ 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์

ติดต้ังแผงโซลาเซลล์ ส้าหรับระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์          75,000 75,000           

9 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านเมืองวะ 
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 ม. ยาว 205 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 717.50 ตร.ม.

       405,000 405,000        

10 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านลวงเหนือ 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างถนนเดิม Overlay ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.04 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,250 ตร.ม.

       480,000 480,000        

11 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านลวงเหนือ 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงซ่อมบ้ารุงระบบประปา
หมูบ่้าน

ปรับปรุงซ่อมบ้ารุงระบบประปาหมูบ่้าน ติดต้ังถงักรองน้้าบาดาล 
เปล่ียนสารกรองน้้า พร้อมอปุกรณ์

       353,750 326,300        

รวมต ำบลแม่ฮอ้ยเงิน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านลวงเหนือ 

หมูท่ี่ 5
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม
สาธารณะหมูบ่้าน

ซ่อมแซมห้องน้้าห้องส้วม ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม.

       189,500 181,200        

13 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านลวงเหนือ 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมูท่ี่
 5

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 5 ม.          71,700            71,700

14 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านลวงเหนือ 
หมูท่ี่ 6

ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน
บ้านสันทราย

ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านบ้านสันทราย โดยใช้พลังแสงอาทิตย ์
(โซลาเซลล์)

       400,000 375,000        

15 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านลวงเหนือ 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 20 ม.          60,000 60,000           

16 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านลวงเหนือ 
หมูท่ี่ 6

ขดุลอกแหล่งน้้าห้วยคอกควาย ขดุลอกแหล่งน้้า กว้าง 12 ม. ยาว 27 ม. ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า
 648 ลบ.ม.

         20,000 20,000           

17 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านขา้งน้้า 
หมูท่ี่ 7

กอ่สร้างศาลาและเทลาน
อเนกประสงค์

กอ่สร้างศาลาและเทลานอเนกประสงค์บ้านขา้งน้้า        480,000 475,100        

18 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านวังธาร 
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

       228,000 228,000        

19 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านวังธาร 
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.

       106,400 106,400        

20 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านวังธาร 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเกบ็ของ
บ้านวังธาร

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเกบ็ของบ้านวังธาร          87,000 87,000           

21 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านวังธาร 
หมูท่ี่ 8

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายทุ้าแหนม
และจกัสานตะกร้าพลาสติก

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายทุ้าแหนมและจกัสานตะกร้าพลาสติก 
สนับสนุนอปุกรณ์การผลิต

         63,900 62,800           

22 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านใหม่ริมคลอง
 หมูท่ี่ 9

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์        480,000 461,000        

23 ดอยสะเกด็ ลวงเหนือ บ้านทุ่งกอลาน 
หมูท่ี่ 10

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์พร้อม
เทลานอเนกประสงค์

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์พร้อมเทลานอเนกประสงค์ พื้นที่อาคารไม่น้อย
กว่า 84 ตร.ม. และพื้นที่ลานอเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.

       479,750 479,700        

23     5,000,000      4,725,000
1 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านดอกแดง 

หมูท่ี่ 1
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 4 ม. ยาว 263.10 ม.        469,680 360,100        
รวมต ำบลลวงเหนือ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านดอกแดง 

หมูท่ี่ 1
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 164.20 ม.        469,680 468,400        

3 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านดอกแดง 
หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างเสริมผิวจราจรชนิด
Over-lay หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างเสริมผิวจราจรชนิดOver-lay กว้าง 4 ม.ยาว 34 ม.          60,600 46,500           

4 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านท่า หมูท่ี่ 2 สร้างถงัเกบ็น้้าประปาแบบสูง
(ถงัแชมเปญ)

สร้างถงัเกบ็น้้าประปาแบบสูง(ถงัแชมเปญ) ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 15 ม.        400,000 400,000        

5 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านท่า หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยง
Over-lay แอสฟัลท์ติก

เสริมผิวจราจร Over-lay  ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 246.10 ม.        439,359 336,900        

6 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านท่า หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ห้องเกบ็ของบ้านท่า

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องเกบ็ของ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม.        100,000 98,700           

7 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านท่า หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงต่อเติมถงักรองน้้าใส
บ้านท่าหมูท่ี่ 2

ปรับปรุงต่อเติมระบบกรองน้้าโดยท้าหลังคา ท้าผนังตาขา่ยเหล็ก          60,600 60,600           

8 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านป่าง้ิว หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมขยายสะพาน
เพื่อการคมนาคม

กอ่สร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 7 ม.        480,000 472,300        

9 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านป่าง้ิว หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก

กอ่สร้างเสริมผิวจราจรชนิด Over-lay กว้าง 6 ม. ยาว 151 ม.        419,500 325,200        

10 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านป่าง้ิว หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านป่าง้ิว          39,859 39,800           
11 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านป่าง้ิว หมูท่ี่ 3 กอ่สร้างเสริมผิวจราจรชนิด

Over-lay หมูท่ี่ 3
กอ่สร้างเสริมผิวจราจรชนิด Over-lay กว้าง 6 ม. ยาว 9 ม.          60,600 49,400           

12 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านป่าฝาง 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์

กอ่สร้างเสริมผิวจราจรชนิด Over-lay กว้าง 4 ม. ยาว 263.10 ม.        469,680 360,100        

13 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านป่าฝาง 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 164.20 ม.        469,680 468,400        

14 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านป่าฝาง 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างเสริมผิวจราจรชนิด
Over-lay หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างเสริมผิวจราจรชนิด Over-lay กว้าง 4 ม. ยาว 34 ม.          60,600 46,500           

15 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านแพะป่าคา 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกบ้านแพะป่าคา

กอ่สร้างเสริมผิวจราจรชนิด Over-lay กว้าง 4 ม. ยาว 263.10 ม. 
(หน้าบ้านนางดอกรัก มาทางประปาหมูบ่้าน)

       469,680 360,100        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านแพะป่าคา 

หมูท่ี่ 5
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกบ้านแพะป่าคา

กอ่สร้างเสริมผิวจราจรชนิด Over-lay กว้าง 4 ม. ยาว 263.10 ม. 
(จากบ่อปลาอะเว้ง เขา้ไปสายกลางหมูบ่้าน)

       469,680 360,100        

17 ดอยสะเกด็ สง่าบ้าน บ้านแพะป่าคา 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงต่อเติมถงักรองน้้าใส
บ้านท่าหมูท่ี่ 5

ปรับปรุงต่อเติมระบบกรองน้้าประปาโดยท้าหลังคาเหล็ก ท้าผนังตาขา่ยเหล็ก          60,600 60,600           

17     4,999,795      4,313,700
1 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านสันปูเลย 

หมูท่ี่ 1
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 1        333,300 333,300        

2 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านสันต้นดู่ 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันต้นดู่ หมูท่ี่ 2        333,300 333,300        

3 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านป่าขยุ หมูท่ี่ 3 กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างถงักรองน้้าและปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 1.40 ม. 
ยาว 2.60 ม. สูง 1.70 ม.

         75,200 75,200           

4 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านป่าขยุ หมูท่ี่ 3 กอ่สร้างอาคารชุดรักษาความสงบ
เรียบร้อยประจ้าหมูบ่้าน

กอ่สร้างป้อม ชรบ. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 4 ม.        257,800 256,100        

5 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านยางทอง 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 12 ม.        229,553 229,500        

6 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านยางทอง 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาเปล่ียนถงักรองน้้า สารกรองน้้า และอปุกรณ์ประปา        103,780 87,300           

7 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านกอกหม่น 
หมูท่ี่ 5

ซ่อมแซมอาคารหมู ่5 
บ้านกอกหม่น

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์        150,300 148,800        

8 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านกอกหม่น 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างห้องน้้า สร้างห้องน้้าห้องส้วม ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 6 ม.        183,000 183,000        

9 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านป่าเสร้าหลวง
 หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงอาคาร ก้าแพงกั้นดิน ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์และสร้างก้าแพงกนัดินหมูท่ี่ 6        333,300 320,900        

10 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านท่าร้ัว หมูท่ี่ 7 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 7 ม. ยาว 11 ม.        333,300 331,600        
11 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านป่าเสร้าน้อย 

หมูท่ี่ 8
ปรับปรุงอาคารชั้นวางของ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และชั้นเกบ็ของแม่บ้าน        153,300 136,300        

รวมต ำบลสง่ำบ้ำน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านป่าเสร้าน้อย 

หมูท่ี่ 8
ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียงและ
อบรมการปลูกพืช

อบรมให้ความรู้และสาธิตการปลูกมะนาวและมะกรูด        180,000 165,000        

13 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านสันต้นม่วงใต้
 หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างปรับปรุงระบบประปา
หมูบ่้าน

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน        249,000 186,100        

14 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านสันต้นม่วงใต้
 หมูท่ี่ 9

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

อบรมให้ความรู้และสาธิตการปลูกพืชผัก          64,000 54,000           

15 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านร้องขุ่น 
หมูท่ี่ 10

ปรับปรุงอาคารหมูท่ี่ 10 บ้านร้อง
ขุ่น

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 10 บ้านร้องขุ่น        212,500 210,500        

16 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านร้องขุ่น 
หมูท่ี่ 10

เทลานคอนกรีตหมูท่ี่ 10 เทลานคอนกรีตเพื่อท้าเป็นลานอเนกประสงค์          42,700 42,700           

17 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านร้องขุ่น 
หมูท่ี่ 10

ปรับปรุงห้องน้้าหมูท่ี่ 10 ปรับปรุงห้องน้้าห้องส้วมลานกจิกรรมหน้าวัดร้องขุ่น          77,800 77,800           

18 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านยางพระธาตุ 
หมูท่ี่ 11

ซ่อมแซมประปาหมู่
บ้านยางพระธาตุ

ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน บ้านยางพระธาตุ        100,000 89,800           

19 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านยางพระธาตุ 
หมูท่ี่ 11

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างศาลาอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร        233,300 233,300        

20 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านสันทราย 
หมูท่ี่ 12

ปรับปรุงอาคารและขยายเขต
ประปาหมูบ่้านบ้านสันทราย

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และขยายเขตประปาหมูบ่้าน        333,300 319,600        

21 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านฝ้ายทอง 
หมูท่ี่ 13

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน เปล่ียนถงักรองน้้า สารกรองน้้า อปุกรณ์ระบบประปา        112,800 94,900           

22 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านฝ้ายทอง 
หมูท่ี่ 13

จดัอบรมน้าร่องการจดัเกบ็ 
คัดแยกขยะในครัวเรือน

อบรมการคัดแยกขยะให้ถกูต้อง และการสาธิตการคัดแยกขยะให้ถกูต้อง          70,500 67,500           

23 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านฝ้ายทอง 
หมูท่ี่ 13

จดัการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกจิพอเพียง

ส่งเสริมการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์        108,000 70,800           

24 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านฝ้ายทอง 
หมูท่ี่ 13

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
หมูท่ี่ 13

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ พร้อมปูกระเบือ้งและกนัสาด          68,400 63,500           
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
25 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านสันทุ่งใหม่ 

หมูท่ี่ 14
ขยายท่อเมนประปาหมูบ่้าน ขยายท่อประปาหมูบ่้าน  รวมระยะทาง 720 ม.        212,500 212,500        

26 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านสันทุ่งใหม่ 
หมูท่ี่ 14

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน เพิ่มและปรับปรุงก้าลังการผลิต        120,000 120,000        

27 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านไร่กองงาม  
หมูท่ี่ 15

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์เดิมขนาดกว้าง 6.20 ม. 
ยาว 7.20 เมตร และปูกระเบือ้ง

         91,000 74,400           

28 ดอยสะเกด็ สันปูเลย บ้านไร่กองงาม  
หมูท่ี่ 15

กอ่สร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

วางท่อระบายน้้า คสล.และบ่อพัก 50 ท่อน และบ่อพักจ้านวน 6 บ่อ        237,000 233,600        

28     4,998,933      4,751,300
1 ดอยสะเกด็ ส้าราญ

ราษฎร์
บ้านร้องต้นขาม 
หมูท่ี่ 1

ปรับปรุงระบบท่อประปาหมูบ่้าน 
ร้องต้นขามหมูท่ี่ 1

ปรับปรุงวางท่อประปาภายในหมูบ่้านร้องต้นขาม จ้านวน 425 ท่อน        425,000 400,500        

2 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านร้องต้นขาม 
หมูท่ี่ 1

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเกบ็ของ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร อาคารเกบ็ของ บ้านร้องต้นขาม        189,400 169,400        

3 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

สันต้นม่วงเหนือ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมูบ่้าน

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน ขนาดกว้าง 10 x 12 ม.        614,450 614,400        

4 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านป่าสักหลวง 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ (ป่าช้า)

ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ป่าช้า) ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 8 ม. 
สูง 3 ม. พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

       210,000 210,000        

5 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านป่าสักหลวง 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ท้าการ
ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ท้าการผู้สูงอาย ุขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 13 ม. 
สูง 3 ม. พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 124 ตร.ม.

       400,000 397,400        

6 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านพันหลัง 
หมูท่ี่ 4

เปล่ียนท่อส่งระบบส่งน้้าประปา
หมูบ่้านพันหลัง หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงเปล่ียนท่อส่งน้้าประปาหมูบ่้าน วางท่อพีวีซี จ้านวน 190 ท่อน 
และปรับปรุงระบบสูบน้้า

       325,000 312,900        

7 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านพันหลัง 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมูบ่้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 8 ม. สูง 3 ม. 
พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

       300,000 300,000        

8 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านป่าเหมือด 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน บ้านป่าเหมือด        400,000 375,400        

9 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านป่าเหมือด 
หมูท่ี่ 5

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เจาะบ่อบาดาลท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 4 นิว้ พร้อมอปุกรณ์        104,000 102,600        

รวมต ำบลสันปูเลย
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 ดอยสะเกด็ ส้าราญ

ราษฎร์
บ้านป่าเหมือด 
หมูท่ี่ 5

ท้าดาดเหมืองบ้านป่าเหมือด กอ่สร้างดาดเหมือง ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.80 ม. หนา 0.05 ม. 
ระยะทาง 190 ม.

       110,000 109,800        

11 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านสันมะเกี๋ยง 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างศาลาเกบ็ของพร้อม
ห้องน้้าบ้านสันมะเกี๋ยง

กอ่สร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. สูง 3 ม. พื้นที่ใช้สอย
 24 ตร.ม. และกอ่สร้างห้องน้้า กว้าง 3 ม. ยาว 4 ม. สูง 2 ม.

       300,000 300,000        

12 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านสันมะเกี๋ยง 
หมูท่ี่ 6

ต่อเติมปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ศูนยก์ารเรียนรู้

ต่อเติมอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน กว้าง 9 ม. ยาว 17 ม. สูง 4.83 ม. 
พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 153 ตร.ม.

       314,450 314,400        

13 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านต้นผ้ึง หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน
บ้านต้นผ้ึง

เปล่ียนท่อส่งน้้าประปา ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 4 นิว้ จ้านวน 210 ท่อน        325,000 325,000        

14 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านต้นผ้ึง หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมูบ่้าน

กอ่สร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. สูง 3 ม. 
พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

       300,000 276,100        

15 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านสันโป่ง 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 7 ม. สูง 3 ม. 
ขนาดความจ ุ63 ลบ.ม.

       314,450 314,400        

16 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

บ้านสันโป่ง 
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า
บ้านสันมะเกี๋ยงและบ้านสันโป่ง

กอ่สร้างอาคาร คสล. กว้าง 7 ม. ยาว 13 ม. สูง 3.50 ม. 
พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 91 ตร.ม.

       300,000 300,000        

17 ดอยสะเกด็ ส้าราญ
ราษฎร์

หมูท่ี่ 1 - หมูท่ี่ 8 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไกห่มูท่ี่ 1-
 8 ต้าบลส้าราญราษฎร์

จดัซ้ือไกพ่ันธุ์ประดู่หางด้าอายปุระมาณ 2 เดือน เพื่อขยายพันธุ์ 
จ้านวน 680 ตัว

         68,250 68,200           

17     5,000,000      4,890,500
293   69,994,797    66,761,500

รวมต ำบลส ำรำญรำษฎร์
รวมอ ำเภอดอยสะเก็ด
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