
 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 แม่ริม เหมืองแกว้ น ้ำต้น ปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์วัดวิจติวำรี ปรับปรุงศำลำ ขนำดกว้ำง 9 เมตร ยำว 40 เมตร         190,000 188,200       
2 แม่ริม เหมืองแกว้ น ้ำต้น กอ่สร้ำงทำงเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อใช้ออกก้ำลังกำยบ้ำนน ้ำต้น(มิง่มงคล)
กอ่สร้ำงทำงเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 1 เมตร 
ยำว 250 เมตร

          97,000 92,600         

3 แม่ริม เหมืองแกว้ น ้ำต้น กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 9 เมตร

        210,000 210,000       

4 แม่ริม เหมืองแกว้ น ้ำต้น งำนปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนน ้ำต้น ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนน ้ำต้น           47,500 -               
5 แม่ริม เหมืองแกว้ ต้นผึ ง กอ่สร้ำงห้องน ้ำสำธำรณประโยชน์วัดพรหมประดิษฐ์ กอ่สร้ำงห้องน ้ำสำธำรณประโยชน์ 

ขนำดกว้ำง  2 เมตร ยำว 6 เมตร
        494,000 494,000       

6 แม่ริม เหมืองแกว้ ต้นผึ ง งำนปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนต้นผึ ง ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนต้นผึ ง           47,500 -               
7 แม่ริม เหมืองแกว้ ป่ำไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำพร้อมขยำยท่อส่ง

น ้ำประปำหมูบ่้ำนป่ำไผ่
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำพร้อมขยำยท่อส่งน ้ำประปำ
 วำงท่อประปำขนำด 3 นิ ว ระยะทำงรวม 2,180 เมตร

        498,000 498,000       

8 แม่ริม เหมืองแกว้ ป่ำไผ่ งำนปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนป่ำไผ่ ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนป่ำไผ่           47,500 -               
9 แม่ริม เหมืองแกว้ ดอนตัน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำพร้อมขยำยท่อส่ง

น ้ำประปำหมูบ่้ำนดอนตัน
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำพร้อมขยำยท่อส่งน ้ำประปำ
 วำงท่อประปำขนำด 3 นิ ว ระยะทำงรวม 2,150 เมตร

        498,000 498,000       

10 แม่ริม เหมืองแกว้ ดอนตัน งำนปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนดอนตัน ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนดอนตัน           47,500 -               
11 แม่ริม เหมืองแกว้ หนองเขยีว กอ่สร้ำงห้องน ้ำสำธำรณประโยชน์วัดศรีปิงชัย กอ่สร้ำงห้องน ้ำสำธำรณประโยชน์ จ้ำนวน 2 หลัง 

ชำย-หญิง ขนำดกว้ำง 3.2 เมตร ยำว 8 เมตร
        494,000 494,000       

12 แม่ริม เหมืองแกว้ หนองเขยีว งำนปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนหนองเขยีว ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนหนองเขยีว           47,500 -               
13 แม่ริม เหมืองแกว้ วังป้อง ปรับปรุงอำคำรศูนยเ์รียนรู้บ้ำนวังป้อง ปรับปรุงอำคำรศูนยเ์รียนรู้ ขนำดกว้ำง 9 เมตร

ยำว 27 เมตร
        414,000 413,900       

14 แม่ริม เหมืองแกว้ วังป้อง ปรับปรุงอำคำรศูนยพ์ลังแผ่นดินบ้ำนวังป้อง ปรับปรุงอำคำร ขนำดกว้ำง 3.5 เมตร ยำว 6 เมตร           84,000 84,000         
15 แม่ริม เหมืองแกว้ วังป้อง งำนปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนวังป้อง ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนวังป้อง           47,500 -               

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 แม่ริม เหมืองแกว้ สันเหนือ เทลำนคอนกรีตอเนกประสงค์บ้ำนสันเหนือ เทลำนคอนกรีตอเนกประสงค์ จ้ำนวน 2 หลัง ขนำดกว้ำง 

4 เมตร ยำว 110 เมตร และขนำดกว้ำง 20 เมตร 
ยำว 30 เมตร

        491,800 468,300       

17 แม่ริม เหมืองแกว้ สันเหนือ งำนปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนสันเหนือ ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนสันเหนือ           47,500 -               
18 แม่ริม เหมืองแกว้ ทุ่งขำ้วหอม ปรับปรุงซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์

สำธำรณประโยชน์วัดนันทำวำส(บ้ำนทุ่งขำ้วหอม)
ปรับปรุงซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์ 
ขนำดกว้ำง 8.2 เมตร ยำว 29 เมตร

        377,000 377,000       

19 แม่ริม เหมืองแกว้ ทุ่งขำ้วหอม ปรับปรุงระบบน ้ำประปำประจ้ำหมูบ่้ำนทุ่งขำ้วหอม ปรับปรุงระบบน ้ำประปำประจ้ำหมูบ่้ำน         120,000 101,800       
20 แม่ริม เหมืองแกว้ ทุ่งขำ้วหอม งำนปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนทุ่งขำ้วหอม ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนทุ่งขำ้วหอม           47,500 -               
21 แม่ริม เหมืองแกว้ ศรีวำรี กอ่สร้ำงหลังคำเมทัลชีทลำนอเนกประสงค์และ

กอ่สร้ำงห้องน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
กอ่สร้ำงหลังคำเมทัลชีท (ขนำด 7 x 25 เมตร) ลำน
อเนกประสงค์และกอ่สร้ำงห้องน ้ำ (ขนำด 4 x 4 เมตร)

        493,000 470,400       

22 แม่ริม เหมืองแกว้ ศรีวำรี งำนปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนศรีวำรี ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนศรีวำรี           47,500 -               
23 แม่ริม เหมืองแกว้ บ้ำนดอนตัน ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน ้ำสำธำรณะบ้ำนดอนตัน ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน ้ำ ขนำดกว้ำง 3.5 เมตร 

ยำว 5 เมตร
        111,700 110,600       

23 5,000,000     4,500,800    
1 แม่ริม ห้วยทรำย ออ้ย ปรับปรุงหลังคำอำคำรศำลำวัดบ้ำนออ้ย ปรับปรุงหลังคำอำคำรขนำดกว้ำง 10.50 เมตร 

ยำว 38 เมตร
        493,000 493,000       

2 แม่ริม ห้วยทรำย ออ้ย ปรับปรุงฝำยชลอน ้ำแม่ริม  บ้ำนออ้ย ปรับปรุงฝำยชลอน ้ำ ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 18 เมตร         214,620 214,600       
3 แม่ริม ห้วยทรำย ออ้ย กอ่สร้ำง ถนน คสล.ซอยขำ้งวัดบ้ำนออ้ย กอ่สร้ำง ถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 50 เมตร         106,000 103,900       
4 แม่ริม ห้วยทรำย ออ้ย กอ่สร้ำง ถนน คสล.ซอย  บ้ำนออ้ย  ซอย 8 กอ่สร้ำง ถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 66 เมตร         139,000 136,700       
5 แม่ริม ห้วยทรำย หนองปลำมัน กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์บ้ำนหนองปลำมัน 

คสล 1 ชั น
กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ คสล 1 ชั น 
ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 12 เมตร

        496,700 496,700       

6 แม่ริม ห้วยทรำย หนองปลำมัน กอ่สร้ำงอำคำรศำลำป่ำช้ำบ้ำนหนองปลำมัน คสล 
1 ชั น

กอ่สร้ำงอำคำรศำลำ  คสล 1 ชั น ขนำดกว้ำง 7 เมตร 
ยำว 12 เมตร

        380,400 378,500       

7 แม่ริม ห้วยทรำย หนองปลำมัน กอ่สร้ำงถนน คสล.บ้ำนหนองปลำมัน ซอย 1 กอ่สร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 50 เมตร         122,700 122,700       
8 แม่ริม ห้วยทรำย ห้วยทรำย กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์บ้ำนห้วยทรำย กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 10 เมตร 

ยำว 16 เมตร
        499,000 489,900       

รวมต ำบลเมืองแก้ว
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
9 แม่ริม ห้วยทรำย ห้วยทรำย ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำน ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำน วำงท่อพีวีซี ขนำด 3 นิ ว 

ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 720 เมตร
        260,000 260,000       

10 แม่ริม ห้วยทรำย ห้วยทรำย กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำภำยในรำง กว้ำง 0.50 เมตร           30,000 30,000         

11 แม่ริม ห้วยทรำย ห้วยทรำย โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตกลุ่มผลิตผ้ำและ
โครเชต์

กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตกลุ่มผลิตผ้ำและโครเชต์         100,000 100,000       

12 แม่ริม ห้วยทรำย ห้วยทรำย โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ วิสำหกจิชุมชนกลุ่ม
แม่บ้ำนเกษตร

กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภำพ วิสำหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตร

        100,000 100,000       

13 แม่ริม ห้วยทรำย แม่แอน กอ่สร้ำงถนน คสล. ทำงขึ นพระบำทแม่แอน กอ่สร้ำงถนน คสล.  ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 184 เมตร         499,999 490,000       
14 แม่ริม ห้วยทรำย แม่แอน กอ่สร้ำงลำน คสล.อเนกประสงค์บ้ำนแม่แอน กอ่สร้ำงลำน คสล.อเนกประสงค์ 2 จดุ 

พื นที่รวมกนัไม่น้อยกว่ำ 764 ตร.ม.
        291,000 287,900       

15 แม่ริม ห้วยทรำย แม่แอน กอ่สร้ำง  ถนน คสล.บ้ำนแม่แอน กอ่สร้ำง  ถนน คสล.ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 70 เมตร         156,000 153,200       
16 แม่ริม ห้วยทรำย หัวฝำย กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. พร้อมวำงท่อ คสล.

บ้ำนหัวฝำย
กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. ขนำดกว้ำง 1 เมตร 
ยำว 235 เมตร พร้อมวำงท่อ คสล. จ้ำนวน 10 ท่อน

        914,000 866,000       

17 แม่ริม ห้วยทรำย หัวฝำย กอ่สร้ำง ถนน คสล.ทำงเขำ้สระเกบ็น ้ำบ้ำนหัวฝำย กอ่สร้ำง ถนน คสล.ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 40 เมตร           86,000 86,000         
18 แม่ริม ห้วยทรำย หนองปลำมัน กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล.และวำงท่อ คสล.

พร้อมบ่อพัก คสล.
กอ่สร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร 
ยำว 5 เมตรและวำงท่อ คสล. จ้ำนวน 10 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ้ำนวน 1 บ่อ

          30,000 28,000         

19 แม่ริม ห้วยทรำย หนองปลำมัน กอ่สร้ำงลำนคอนกรีตหน้ำอำคำรกลุ่มแม่บ้ำน บ้ำน
หนองปลำมัน

กอ่สร้ำงลำนคอนกรีตหน้ำอำคำร ขนำดกว้ำง 8 เมตร
ยำว 23 เมตร

          81,581 81,500         

19 5,000,000     4,918,600    
1 แม่ริม สันโป่ง หนองอำบช้ำง กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์บ้ำนหนองอำบช้ำง กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์บ้ำนหนองอำบช้ำง 

ขนำดกว้ำง 10 เมตร ยำว 15 เมตร
        488,000 488,000       

2 แม่ริม สันโป่ง ป่ำติ ว กอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์วัดบ้ำนสีชมพู กอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์วัดบ้ำนสีชมพู 
ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 16 เมตร

        437,700 437,700       

รวมต ำบลห้วยทรำย
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 แม่ริม สันโป่ง สันโป่ง ต่อเติมศำลำอเนกประสงค์วัดสันโป่ง ต่อเติมศำลำอเนกประสงค์วัดสันโป่ง 

ขนำดกว้ำง 7.25 เมตร ยำว 11.50 เมตร
        440,500 400,500       

4 แม่ริม สันโป่ง วังหมุน้ ต่อเติมศำลำวัดวังหมุน้ ต่อเติมศำลำวัดวังหมุน้ ขนำดกว้ำง 3.5 เมตร 
ยำว 35.6 เมตร

        444,700 444,700       

5 แม่ริม สันโป่ง บ้ำนดง กอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์ คสล.ชั นเดียว กอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์ คสล.ชั นเดียว 
ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 20 เมตร

        432,800 432,800       

6 แม่ริม สันโป่ง บ้ำนหม้อ บูรณะซ่อมแซมศำลำบ้ำเพ็ญกศุลศพ (ศำลำพักศพ) บูรณะซ่อมแซมศำลำบ้ำเพ็ญกศุลศพ (ศำลำพักศพ) 
ขนำด 11 เมตร ยำว 27 เมตร

        446,300 446,300       

7 แม่ริม สันโป่ง ร้องเกดิ กอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์ประจ้ำหมูบ่้ำน กอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์ประจ้ำหมูบ่้ำน 
ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 12 เมตร

        439,400 439,400       

8 แม่ริม สันโป่ง บ้ำนใหม่ กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์บ้ำนใหม่ กอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์ประจ้ำหมูบ่้ำน 
ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 12 เมตร

        439,400 439,400       

9 แม่ริม สันโป่ง ดงเหนือ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์อำคำร
อเนกประสงค์

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์อำคำร
อเนกประสงค์

        439,400 429,800       

10 แม่ริม สันโป่ง น ้ำหลง ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ คสล.ชั นเดียว ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ คสล.ชั นเดียว ขนำดกว้ำง 
10 เมตร ยำว 12 เมตร

        439,500 439,500       

11 แม่ริม สันโป่ง ใหม่จอมแตง กอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์วัดพระธำตุจอมแตง กอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์วัดพระธำตุจอมแตง 
ขนำดกว้ำง 8 เมตร ยำว 12 เมตร

        440,700 440,700       

12 แม่ริม สันโป่ง หนองอำบช้ำง กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองอำบช้ำง กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองอำบช้ำง 
ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 68 เมตร

        111,000 111,000       

12 4,999,400     4,949,800    
1 แม่ริม สะลวง นำหึก กอ่สร้ำงเตำเผำขยะ กอ่สร้ำงเตำเผำขยะ ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 6 เมตร         494,000 494,000       
2 แม่ริม สะลวง สะลวงใน สร้ำงหลังคำคลุมถงัเกบ็น ้ำประปำและสร้ำงถงั

กรองน ้ำประปำภูเขำ
สร้ำงหลังคำคลุมถงัเกบ็น ้ำประปำและสร้ำงถงักรอง
น ้ำประปำภูเขำ

        415,000 363,900       

3 แม่ริม สะลวง สะลวงใน ขดุลอกดินหน้ำฝำยน ้ำล้นประชำอำสำ ขดุลอกดินหน้ำฝำยน ้ำล้น กว้ำง 32 เมตร ยำว 20 เมตร
และกว้ำง 22 เมตร ยำว 50 เมตร

        115,000 115,000       

รวมต ำบลสันโป่ง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 แม่ริม สะลวง สะลวงนอก กอ่สร้ำงปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำน กอ่สร้ำงบ่อรับน ้ำดิบและสร้ำงถงักรองขนำดกว้ำง 2.07 

เมตร ยำว 5.46 เมตร
        497,000 481,000       

5 แม่ริม สะลวง สะลวงนอก ปรับปรุงลำนวัดสะลวงนอก เทลำนคอนกรีต ขนำดกว้ำง 12 เมตร ยำว 19 เมตร           82,000 82,000         
6 แม่ริม สะลวง กำวฮำว ปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ ปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 20 

เมตร
        499,000 499,000       

7 แม่ริม สะลวง กำวฮำว ปรับปรุง/ต่อเติมโรงครัววัดกำดฮำว ปรับปรุง/ต่อเติมโรงครัวพื นที่ไม่น้อยกว่ำ 65.80 ตร.ม.         137,000 137,000       
8 แม่ริม สะลวง เมืองกะ๊ กอ่สร้ำงฝำยชะลอน ้ำห้วยเมืองกะ๊ จดุที่ 1 กอ่สร้ำงฝำยชะลอน ้ำ ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 12 เมตร         396,000 393,500       
9 แม่ริม สะลวง เมืองกะ๊ กอ่สร้ำงฝำยชะลอน ้ำห้วยเมืองกะ๊ จดุที่ 2 กอ่สร้ำงฝำยชะลอน ้ำขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 8 เมตร         225,000 224,300       

10 แม่ริม สะลวง พระบำทส่ีรอย วำงท่อส่งน ้ำเพื่ออปุโภคและบริโภค วำงท่อส่งน ้ำพีวีซี ขนำด 4 นิ ว จ้ำนวน 160 ท่อน         180,000 180,000       
11 แม่ริม สะลวง พระบำทส่ีรอย เทลำนป่ำช้ำสำธำรณประโยชน์ เทลำนคอนกรีต ขนำดกว้ำง 14 เมตร ยำว 16 เมตร           93,000 88,400         
12 แม่ริม สะลวง พระบำทส่ีรอย กอ่สร้ำงปรับปรุงห้องน ้ำสำธำรณประโยชน์ กอ่สร้ำงปรับปรุงห้องน ้ำขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 7.2 เมตร         267,000 264,800       

13 แม่ริม สะลวง พระบำทส่ีรอย ขดุลอกล้ำห้วยแม่เหลำะ ขดุดลอกล้ำห้วย ขนำดกว้ำง 2-3 เมตร ยำว 500 เมตร           61,000 61,000         
14 แม่ริม สะลวง ห้วยส้มสุก ต่อเติมศำลำวัดห้วยส้มสุก ต่อเติมศำลำวัดห้วยส้มสุก         346,000 331,100       
15 แม่ริม สะลวง ห้วยส้มสุก ต่อเติมร้ำนค้ำชุมชนหมูบ่้ำนห้วยส้มสุก ต่อเติมร้ำนค้ำชุมชน         224,000 222,600       
16 แม่ริม สะลวง แม่กะ๊เปียง ปรับปรุงและต่อเติมหอประชุมบ้ำนแม่กะ๊เปียง ปรับปรุงและต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 

4 เมตร ยำว 12 เมตร
        370,000 366,800       

17 แม่ริม สะลวง แม่กะ๊เปียง ปรับปรุงระบบประปำภูเขำบ้ำนแม่กะ๊เปียง ปรับปรุงระบบประปำภูเขำ วำงท่อประปำขนำด 2 นิ ว 
จ้ำนวน 100 ท่อน

        144,000 144,000       

18 แม่ริม สะลวง นำหึก กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งพืชผล
กำรเกษตร

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4 ม. ยำว 185 ม.         455,000 450,400       

18 5,000,000     4,898,800    
1 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำ กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล.ทำงเขำ้วัดเจดียส์ถำน กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล. กว้ำง 3-6 เมตร ยำว 134 

เมตร
        410,000 410,000       

2 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำ กอ่สร้ำงถนนคอนเกรีตเสริมเหล็กบ้ำนเหมืองผ่ำ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำดกว้ำง 3 เมตร 
ยำว 50 เมตร

        119,000 119,000       

รวมต ำบลสะลวง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำ กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล.ถนนขำ้งส้ำนักสงฆ์

สันติวนำ
กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 3.5 เมตร 
ยำว 40 เมตร

          83,800 83,800         

4 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำ ปรับปรุงอำคำรผู้สูงอำยุ ปรับปรุงอำคำรผู้สูงอำย ุขนำดกว้ำง 3.5 เมตร 
ยำว 12 เมตร

        100,000 100,000       

5 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำ ส่งเสริมพัฒนำทักษะอำชีพในชุมชน ส่งเสริมพัฒนำทักษะอำชีพในชุมชน(ฝึกอบรมกำรอบ
สมุนไพร/ท้ำน ้ำยำล้ำงจำน/ปลูกพืชสวนครัว/ท้ำปุย๋หมัก
และกำดมัว่)

        100,000 100,000       

6 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำ ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย           50,000 -               
7 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำ ปรับปรุงขดุลอกล้ำเหมืองสำธำรณประโยชน์ ปรับปรุงขดุลอกล้ำเหมืองสำธำรณประโยชน์ ขนำดกว้ำง 

2-3 เมตร ยำว 1,200 เมตร
          50,000 46,100         

8 แม่ริม ริมเหนือ ท้องฝำย วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนท้องฝำย วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนท้องฝำย (ขนำด 0.80 เมตร
 ยำว 185 เมตร)

        499,000 498,400       

9 แม่ริม ริมเหนือ ท้องฝำย กอ่สร้ำงขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยหลัก

กอ่สร้ำงขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหลัก 
ขนำดกว้ำง 1.5 เมตร ยำว 306 เมตร

        270,000 270,000       

10 แม่ริม ริมเหนือ ท้องฝำย กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล.ซอย 5 กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล.ซอย 5 (ขนำดกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 53 เมตร)

        126,000 126,000       

11 แม่ริม ริมเหนือ ท้องฝำย ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย           60,000 -               
12 แม่ริม ริมเหนือ หัวดง กอ่สร้ำงปรับปรุงเทคอนกรีตลำนกฬีำอเนกประสงค์ กอ่สร้ำงปรับปรุงเทคอนกรีตลำนกฬีำอเนกประสงค์ ขนำด

กว้ำง 9-16 เมตร ยำว 75 เมตร
        350,000 350,000       

13 แม่ริม ริมเหนือ หัวดง กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล. ซอย 1 บ้ำนหัวดง กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล. ซอย 1 บ้ำนหัวดง ขนำดกว้ำง
 3.5 เมตร ยำว 245 เมตร

        499,000 499,000       

14 แม่ริม ริมเหนือ หัวดง กอ่สร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย ๓ บ้ำนหัวดง กอ่สร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ขนำดกว้ำง 3.5 เมตร 
ยำว 320 เมตร

        100,000 100,000       

15 แม่ริม ริมเหนือ หัวดง ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย บ้ำนหัวดง ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย บ้ำนหัวดง           50,000 -               
16 แม่ริม ริมเหนือ บ้ำนเกำะ กอ่สร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้ำนเกำะ กอ่สร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ขนำดกว้ำง 4 เมตร 

ยำว 654 เมตร
        355,400 355,400       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
17 แม่ริม ริมเหนือ บ้ำนเกำะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำนหน้ำส้ำนักสงฆ์ร่มไทรค้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำนหน้ำส้ำนักสงฆ์ร่มไทรค้ำ

 พื นที่ไม่น้อยกว่ำ 660 ตร.ม.
        388,000 388,000       

18 แม่ริม ริมเหนือ บ้ำนเกำะ กอ่สร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กอ่สร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 166 เมตร

        250,000 250,000       

19 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำรวมใจ กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล. บ้ำนเหมืองผ่ำรวมใจ กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล.  ขนำดกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 65 เมตร

        152,000 152,000       

20 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำรวมใจ กอ่สร้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์ลำนคอนกรีตหน้ำอำคำร
อเนกประสงค์ บ้ำนเหมืองผ่ำรวมใจ

กอ่สร้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์ลำนคอนกรีตหน้ำอำคำร
อเนกประสงค์  ขนำดกว้ำง 9 เมตร ยำว 20 เมตร

          97,000 97,000         

21 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำรวมใจ กอ่สร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้ำนเหมืองผ่ำ
รวมใจ

กอ่สร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  ขนำดกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 80 เมตร

          39,000 38,400         

22 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำรวมใจ กอ่สร้ำงปรับปรุงเทคอนกรีตลำนกฬีำอเนกประสงค์
 บ้ำนเหมืองผ่ำรวมใจ

กอ่สร้ำงปรับปรุงเทคอนกรีตลำนกฬีำอเนกประสงค์ ขนำด 
11 X 23 ม.และขนำด 8 X 10 ม.

        190,000 190,000       

23 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำรวมใจ กอ่สร้ำงห้องน ้ำสำธำรณะ บ้ำนเหมืองผ่ำรวมใจ กอ่สร้ำงห้องน ้ำสำธำรณะ ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 5 เมตร         300,000 294,400       

24 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำรวมใจ ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย บ้ำนเหมืองผ่ำรวมใจ ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย บ้ำนเหมืองผ่ำรวมใจ           50,000 -               
25 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำรวมใจ ปรับปรุงขดุลอกล้ำเหมืองสำธำรณะ 

บ้ำนเหมืองผ่ำรวมใจ
ปรับปรุงขดุลอกล้ำเหมืองสำธำรณะ 
ขนำดกว้ำง 1-1.5 เมตร ยำว 1,200 เมตร

          25,000 23,700         

26 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตซอยด้ำนทิศเหนือสนำมไม้ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต ขนำดกว้ำง 3.5 เมตร ยำว 40 เมตร           83,800 83,800         

27 แม่ริม ริมเหนือ ท้องฝำย กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์บ้ำนท้องฝำย กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 8 เมตร

          42,000 42,000         

28 แม่ริม ริมเหนือ เหมืองผ่ำรวมใจ กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล. ซอย 2 
บ้ำนเหมืองผ่ำรวมใจ

กอ่สร้ำงปรับปรุงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 3.5 เมตร
ยำว 82 เมตร

        161,000 161,000       

28 5,000,000     4,778,000    
1 แม่ริม ริมใต้ หมืน่ถอ้ย-น ้ำงำม ปรับปรุงต่อเติมอำคำรห้องเกบ็ของบริเวณศำลำรวม

ใจบ้ำนน ้ำงำม
ปรับปรุงต่อเติมอำคำร ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 5 เมตร         245,000 243,900       

รวมต ำบลริมเหนือ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 แม่ริม ริมใต้ หมืน่ถอ้ย-น ้ำงำม ปรับปรุงต่อเติมอำคำรห้องเกบ็ของวัดแม่ริม ปรับปรุงต่อเติมอำคำรห้องเกบ็ของ ขนำดกว้ำง 5 เมตร 

ยำว 5 เมตร
        245,000 244,000       

3 แม่ริม ริมใต้ หมืน่ถอ้ย-น ้ำงำม งำนปรับปรุงวำงท่อล้ำเหมืองสำธำรณะบ้ำนน ้ำงำม งำนปรับปรุงวำงท่อล้ำเหมือง ขนำด 0.60 เมตร 
ยำว 80 เมตรและบ่อพักคอนกรีต

        105,000 105,000       

4 แม่ริม ริมใต้ ดวงดี ปรับปรุงขดุลอกล้ำเหมืองสำธำรณะบ้ำนดวงดี ปรับปรุงขดุลอกล้ำเหมืองสำธำรณะ ขนำดกว้ำง 3 เมตร 
ยำว 2,000 เมตร

        100,000 90,600         

5 แม่ริม ริมใต้ ดวงดี ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยประจ้ำหมูบ่้ำน ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยประจ้ำหมูบ่้ำน บ้ำนดวงดี           80,000 -               
6 แม่ริม ริมใต้ ดวงดี ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรอเนกประสงค์

ประจ้ำหมูบ่้ำน
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรอเนกประสงค์ 
ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 12 เมตร

        130,000 129,200       

7 แม่ริม ริมใต้ ดวงดี กอ่สร้ำงต่อเติมอำคำรโบสถ ์บ้ำนดวงดี กอ่สร้ำงต่อเติมอำคำรโบสถ ์บ้ำนดวงดี         300,000 300,000       
8 แม่ริม ริมใต้ ขอนตำล ปรับปรุงต่อเติมอำคำรร้ำนค้ำชุมชน ปรับปรุงต่อเติมอำคำรร้ำนค้ำชุมชน 

ขนำดกว้ำง 7.50 เมตร ยำว 20 เมตร
        495,000 493,200       

9 แม่ริม ริมใต้ ขอนตำล ปรับปรุงต่อเติมโรงน ้ำด่ืมชุนชนบ้ำนขอนตำล ปรับปรุงต่อเติมโรงน ้ำด่ืมชุนชน ขนำดกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 6 เมตร

        130,000 124,900       

10 แม่ริม ริมใต้ ต้นแกว้ กอ่สร้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์เทลำนคอนกรีต
สุสำนบ้ำนต้นแกว้

เทลำนคอนกรีต ขนำดกว้ำง 18 เมตร ยำว 23 เมตร         320,000 320,000       

11 แม่ริม ริมใต้ ต้นแกว้ งำนกอ่สร้ำงห้องน ้ำสำธำรณะ บ้ำนต้นแกว้ งำนกอ่สร้ำงห้องน ้ำสำธำรณะ ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 5 
เมตร

        300,000 300,000       

12 แม่ริม ริมใต้ ท่ำวัง กอ่สร้ำงปรับปรุงอำคำรป้อมยำมศูนย ์ชรบ. บ้ำน
ท่ำวัง

กอ่สร้ำงปรับปรุงอำคำรป้อมยำมศูนย ์ชรบ. ขนำดกว้ำง 4 
เมตร ยำว 4 เมตร

        150,000 149,500       

13 แม่ริม ริมใต้ ท่ำวัง ปรับปรุงหลังคำอำคำรที่เกบ็ของประจ้ำหมูบ่้ำน 
บ้ำนท่ำวัง

ปรับปรุงหลังคำอำคำรที่เกบ็ของประจ้ำหมูบ่้ำน จ้ำนวน 2 
แห่ง ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 10 เมตรและขนำดกว้ำง 4 
เมตร ยำว 13 เมตร

          94,000 94,000         

14 แม่ริม ริมใต้ ท่ำวัง กอ่สร้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์ลำนคอนกรีตหน้ำอำคำร
อเนกประสงค์

กอ่สร้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์ลำนคอนกรีตหน้ำอำคำร
อเนกประสงค์ ขนำดกว้ำงเฉล่ีย 25 เมตร ยำว 30 เมตร

        367,000 367,000       

15 แม่ริม ริมใต้ ห้วยโจ้ ขดุลอกล้ำน ้ำแม่สำ ขดุลอกล้ำน ้ำ ขนำดกว้ำง 12-15 เมตร ยำว 1,500 เมตร         200,000 177,000       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 แม่ริม ริมใต้ ห้วยโจ้ ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศำลำประชำคมหมูบ่้ำน ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศำลำประชำคมหมูบ่้ำน         320,000 320,000       
17 แม่ริม ริมใต้ ห้วยโจ้ ขดุลอกล้ำเหมืองสำธำรณะ ขดุลอกล้ำเหมืองสำธำรณะ ขนำดกว้ำง 2.5-3 เมตร

 ยำว 1,000 เมตร
          80,000 72,600         

18 แม่ริม ริมใต้ ทุ่งหัวช้ำง กอ่สร้ำงหลังคำลำนอเนกประสงค์วัดบุปผำรำม กอ่สร้ำงหลังคำลำนอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 9 เมตร 
ยำว 18 เมตร

        477,683 457,600       

19 แม่ริม ริมใต้ ทุ่งหัวช้ำง ขดุลอกล้ำเหมือง บ้ำนทุ่งหัวช้ำง ขดุลอกล้ำเหมือง ด้วยแรงงำนชำวบ้ำน 
ปริมำณไม่น้อยกว่ำ 400 ลบ.ม.

          60,000 60,000         

20 แม่ริม ริมใต้ ทรำยมูล กอ่สร้ำงและซ่อมแซมห้องน ้ำสำธำรณะวัดทรำยมูล กอ่สร้ำงและซ่อมแซมห้องน ้ำสำธำรณะ 
ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 5 เมตร

        360,000 360,000       

21 แม่ริม ริมใต้ ทรำยมูล ซ่อมแซมสุสำนบ้ำนทรำยมูล ซ่อมแซมสุสำนบ้ำนทรำยมูล 
พร้อมปรับปรุงรั วคอนกรีตยำว 60 เมตร

        200,000 200,000       

22 แม่ริม ริมใต้ ทรำยมูล ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำย           50,000 -               
23 แม่ริม ริมใต้ ขอนตำล ซ่อมแซมสุสำนบ้ำนขอนตำล ซ่อมแซมสุสำนบ้ำนขอนตำล ขนำดกว้ำง 4 เมตร 

ยำว 12 เมตร
        103,122 103,100       

24 แม่ริม ริมใต้ ขอนตำล ซ่อมแซมอำคำรศูนยพ์ลังแผ่นดินต้ำบลริมใต้ ซ่อมแซมอำคำรศูนยพ์ลังแผ่นดิน ขนำดกว้ำง 2 เมตร 
ยำว 9 เมตร

          88,195 65,200         

24 5,000,000     4,776,800    
1 แม่ริม แม่สำ ศรีบุญเรือง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศำลำอเนกประสงค์และ

กอ่สร้ำงห้องน ้ำสำธำณะ
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศำลำอเนกประสงค์และกอ่สร้ำง
ห้องน ้ำสำธำณะ ขนำดกว้ำง 2 เมตร ยำว 2 เมตร

        129,000 128,500       

2 แม่ริม แม่สำ ศรีบุญเรือง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศูนย ์อสม. ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรอเนกประสงค์และห้องน ้ำ 
ขนำดกว้ำง 2.50 เมตร ยำว 4 เมตร

        167,000 166,500       

3 แม่ริม แม่สำ ศรีบุญเรือง ต่อเติมอำคำรกองทุนหมูบ่้ำนศรีบุญเรือง ต่อเติมอำคำร ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 8 เมตร         240,000 240,000       
4 แม่ริม แม่สำ ศรีบุญเรือง ต่อเติมอำคำรร้ำนค้ำบ้ำนศรีบุญเรือง ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำย ุขนำดกว้ำง 1.5 เมตร ยำว 3.5 

เมตร
        114,076 114,000       

5 แม่ริม แม่สำ ท่ำไคร้ งำนปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์สำธำรณประโยชน์ งำนปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 7.6 เมตร ยำว 14.6 เมตร

        498,970 448,800       

รวมต ำบลริมใต้
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
6 แม่ริม แม่สำ ท่ำไคร้ ต่อเติมศำลำบ้ำเพ็ญบุญวัดท่ำไคร้ ต่อเติมศำลำบ้ำเพ็ญบุญ ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 13 เมตร           87,303 87,300         
7 แม่ริม แม่สำ ท่ำไคร้ ขยำยระบบประปำหมูบ่้ำน  2  ช่วง ขยำยระบบประปำหมูบ่้ำน  2  ช่วง ช่วงที่ 1 ขนำด 4 นิ ว 

ขนำดควำมยำว 462 เมตรและช่วงที่ 2 ขนำด 3 นิ ว 
ควำมยำว 322 เมตร

        242,058 242,000       

8 แม่ริม แม่สำ แม่สำหลวง ต่อเติมศำลำอเนกประสงค์วัดแม่สำหลวง ต่อเติมศำลำอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 8 เมตร ยำว 7 เมตร         115,023 115,000       

9 แม่ริม แม่สำ แม่สำหลวง ต่อเติมเชิงชำยศำลำสัพพกจิ วัดแม่สำหลวง ต่อเติมเชิงชำยหลังคำ ขนำดกว้ำง 2 เมตร ยำว 27 เมตร           89,126 89,100         
10 แม่ริม แม่สำ แม่สำหลวง กอ่สร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกวัดแม่สำหลวง กอ่สร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก จ้ำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 

ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 78 เมตร ช่วงที่ 2 ขนำดกว้ำง 
3.25 เมตร ยำว 13 เมตร

        170,040 170,000       

11 แม่ริม แม่สำ แม่สำหลวง ต่อเติมมศำลำอเนกประสงค์ ป่ำช้ำวัดแม่สำหลวง ต่อเติมศำลำอเนกประสงค์  ขนำดกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 20 เมตร

        449,999 449,700       

12 แม่ริม แม่สำ แม่สำน้อย ต่อเติมอำคำรกลุ่มผู้สูงอำยแุละกลุ่ม อสม. ต่อเติมอำคำร คสล. ชั นเดียว ขนำดกว้ำง 6 เมตร 
ยำว 4 เมตร

        188,000 188,000       

13 แม่ริม แม่สำ แม่สำน้อย ซ่อมแซมอำคำรอเนกประสงค์ ซ่อมแซมอำคำรอเนกประสงค์และซ่อมแซมห้องน ้ำ         499,950 499,100       
14 แม่ริม แม่สำ แม่สำน้อย ปรับปรุงระบบประปำ ปรับปรุงระบบประปำ วำงท่อพีวีซีขนำด 3 นิ ว 

ควำมยำวรวม 920 เมตร
        208,800 200,000       

15 แม่ริม แม่สำ ดอนชัย ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำน ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำน         455,000 386,000       
16 แม่ริม แม่สำ ดอนชัย กอ่สร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กอ่สร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 4 เมตร 

ยำว 165 เมตร
        335,000 335,000       

17 แม่ริม แม่สำ ดอนชัย ปูกระเบื องศูนยส์ำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน ปูกระเบื องศูนยส์ำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน พื นที่ 72 ตร.ม.           20,000 20,000         
18 แม่ริม แม่สำ ท้องฝำย ซ่อมแซมระบบประปำหมูบ่้ำนบ้ำนวำรีธรรม

(ท้องฝำย)
ซ่อมแซมระบบประปำ 1.ซ่อมแซมโครงสร้ำงอำคำร 
2.ซ่อมแซมโครงสร้ำงแท้งค์น ้ำ  3.ซ่อมแซมระบบประปำ

        496,400 496,400       

19 แม่ริม แม่สำ ท้องฝำย ซ่อมแซมระบบศำลำอเนกประสงค์บ้ำนวำรีธรรม
(ท้องฝำย)

ซ่อมแซมระบบศำลำอเนกประสงค์ ปรับปรุงงำนโครงสร้ำง
อำคำรและงำนปรับปรุงระบบ

        336,000 335,300       

20 แม่ริม แม่สำ แม่สำหลวง ต่อเติมรั วรอบป่ำช้ำบ้ำนแม่สำหลวง ต่อเติมรั ว คสล. ขนำดควำมยำวรวม 67.50 เมตร         156,158 156,000       

10/15



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

20 4,997,903     4,866,700    
1 แม่ริม แม่แรม น ้ำตกแม่สำ ส่งเสริมพืชเศรษฐกจิใหม่แบบครบวงจร ส่งเสริมพืชเศรษฐกจิใหม่แบบครบวงจร         122,000 -               
2 แม่ริม แม่แรม น ้ำตกแม่สำ ปรับปรุงลำนอเนกประสงค์ ปรับปรุงลำนอเนกประสงค์ ปูบล็อกตัวหนอน 

พื นที่รวม 745 ตร.ม.
        410,000 401,000       

3 แม่ริม แม่แรม โฮ่งใน ปรับปรุงต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์บ้ำนโฮ่งใน ปรับปรุงต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 5 เมตร
 ยำว 34 เมตร

        410,000 407,000       

4 แม่ริม แม่แรม ปำวแหว กอ่สร้ำงอำคำรโรงครัว คสล.ชั นเดียว กอ่สร้ำงอำคำรโรงครัว คสล.ชั นเดียว ขนำดกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 12 เมตร

        410,000 410,000       

5 แม่ริม แม่แรม แม่ขิ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตโรงน ้ำด่ืม ปรับปรุงโรงผลิตน ้ำด่ืม กอ่สร้ำงถงัเกบ็น ้ำดิบ 
ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 5 เมตร

        410,000 334,500       

6 แม่ริม แม่แรม ป่ำม่วง เทลำนซีเมนต์บริเวณวัดอมัพวัน เทลำนคอนกรีตพื นที่รวมกนัไม่น้อยกว่ำ 539 ตร.ม.         200,000 200,000       
7 แม่ริม แม่แรม ป่ำม่วง ซ่อมแซมอำคำรร้ำนค้ำชุมชน ซ่อมแซมอำคำรร้ำนค้ำชุมชน ขนำดกว้ำง 7 เมตร 

ยำว 9 เมตร
        100,000 99,900         

8 แม่ริม แม่แรม ป่ำม่วง ปรับปรุงตลำดนัดชุมชนขำ้งวัดอมัพวัน กอ่สร้ำงลำน คสล. พื นที่ไม่น้อยกว่ำ 250 ตร.ม.         100,000 99,000         
9 แม่ริม แม่แรม แม่แรม กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 5 เมตร 

ยำว 60 เมตร
        164,000 162,300       

10 แม่ริม แม่แรม แม่แรม ปรับปรุงต่อเติมศำลำอเนกประสงค์บ้ำนแม่แรม ปรับปรุงต่อเติมศำลำอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 3.15 เมตร
 ยำว 6.10 เมตร

        124,000 122,600       

11 แม่ริม แม่แรม หนองหอย ซ่อมแซมถนน คสล. ๒ ร่องล้อ ซ่อมแซมถนน คสล. ๒ ร่องล้อ ขนำดกว้ำงขำ้งละ
0.50 เมตร ยำวขำ้งละ 730 เมตร

        406,000 406,000       

12 แม่ริม แม่แรม ปำงป่ำคำ กอ่สร้ำงถนน คสล. 2 ร่องล้อ กอ่สร้ำงถนน คสล. 2 ร่องล้อ ขนำดกว้ำงขำ้งละ 0.60 
เมตร ยำวขำ้งละ 270 เมตร

        175,000 175,000       

13 แม่ริม แม่แรม ปำงป่ำคำ กอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์ กอ่สร้ำงศำลำอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 4.50 เมตร 
ยำว 8 เมตร

        200,000 200,000       

14 แม่ริม แม่แรม แม่แมะ ปรับปรุงโรงผลิตน ้ำด่ืมชุมชน ปรับปรุงโรงผลิตน ้ำด่ืมชุมชน         410,000 410,000       
15 แม่ริม แม่แรม โฮ่งนอก ปรับปรุงระบบน ้ำประปำหมูบ่้ำน ปรับปรุงระบบน ้ำประปำหมูบ่้ำน         334,000 334,000       

รวมต ำบลแม่สำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 แม่ริม แม่แรม โฮ่งนอก กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 

45 เมตร
          72,000 72,000         

17 แม่ริม แม่แรม หนองหอยใหม่ กอ่สร้ำงถงัเกบ็น ้ำประปำหมูบ่้ำนเพื่อเพิ่มเติม
ประสิทธิภำพกำรจำ่ยน ้ำ

กอ่สร้ำงถงัเกบ็น ้ำประปำ ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 5 เมตร         218,300 213,900       

18 แม่ริม แม่แรม หนองหอยใหม่ ซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์ ซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์         192,000 191,200       
19 แม่ริม แม่แรม แม่ในพัฒนำ กอ่สร้ำงเพิ่มเติมอำคำรเกบ็ของ คสล. ชั นเดียว กอ่สร้ำงเพิ่มเติมอำคำรเกบ็ของ คสล. ชั นเดียว ขนำดกว้ำง 

4 เมตร ยำว 12 เมตร
        343,000 342,700       

20 แม่ริม แม่แรม แม่ในพัฒนำ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 28 เมตร

          63,000 63,000         

21 แม่ริม แม่แรม แม่แรม ปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน ้ำบ้ำนแม่แรม ปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน ้ำ คสล. ขนำดกว้ำง
 0.50 เมตร ยำว 70 เมตร

        122,000 120,900       

21 4,985,300     4,765,000    
1 แม่ริม โป่งแยง โป่งแยงใน กอ่สร้ำงศูนย ์ชรบ. กอ่สร้ำงศูนย ์ชรบ. ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 8 เมตร         260,000 259,900       
2 แม่ริม โป่งแยง โป่งแยงใน กอ่สร้ำงห้องน ้ำสำธำรณะ คสล.สนำมกฬีำ กอ่สร้ำงห้องน ้ำ ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 4 เมตร           40,000 40,000         
3 แม่ริม โป่งแยง โป่งแยงใน วำงท่อเพิ่มเติมระบบประปำหมูบ่้ำน เพิ่มเติมระบบประปำหมูบ่้ำน         142,400 141,900       
4 แม่ริม โป่งแยง โป่งแยงนอก วำงท่อเพิ่มเติมระบบประปำหมูบ่้ำน วำงท่อประปำหมูบ่้ำนพร้อมถงัเกบ็น ้ำ         423,900 422,300       
5 แม่ริม โป่งแยง ม่วงค้ำ กอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 208 เมตร         422,000 422,000       
6 แม่ริม โป่งแยง กองแหะ กอ่สร้ำงถนน คสล.  ถนนสำยหลัก  บ้ำนกองแหะ กอ่สร้ำงถนน คสล.  ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 93 เมตร         200,000 200,000       
7 แม่ริม โป่งแยง กองแหะ ขยำยถนน  คสล. ถนนสำยหลัก  บ้ำนกองแหะ ขยำยถนน  คสล. ขนำดกว้ำง 1 เมตร ยำว 364 เมตร         220,000 220,000       
8 แม่ริม โป่งแยง ปงไคร้ ปรับปรุงต่อเติมศำลำอเนกประสงค์ ต่อเติมศำลำอเนกประสงค์         400,000 400,000       
9 แม่ริม โป่งแยง แม่สำใหม่ เพิ่มเติมระบบประปำหมูบ่้ำน เพิ่มเติมระบบประปำหมูบ่้ำน         410,000 315,400       

10 แม่ริม โป่งแยง บวกจั่น กำรกอ่สร้ำงที่พักน ้ำและวำงท่อน ้ำเพื่อใช้ใน
กำรเกษตร

สร้ำงที่พักน ้ำและวำงท่อน ้ำเพื่อใช้ในกำรเกษตร         400,000 400,000       

11 แม่ริม โป่งแยง ปำงลุง-บวกเต่ย ปรับปรุงระบบประปำและท่อส่งน ้ำบริโภคอปุโภค
พร้อมขดุอำ่งเกบ็น ้ำ

ปรับปรุงระบบประปำและท่อส่งน ้ำบริโภคอปุโภค
พร้อมขดุอำ่งเกบ็น ้ำ

        411,000 347,000       

12 แม่ริม โป่งแยง ผำนกกก ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์         400,000 400,000       

รวมต ำบลแม่แรม
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 แม่ริม โป่งแยง แม่สำน้อย เพิ่มเติมระบบประปำหมูบ่้ำน เพิ่มเติมระบบประปำหมูบ่้ำน         410,000 408,900       
14 แม่ริม โป่งแยง โป่งแยงใน กอ่สร้ำงถนน ๒ ร่องล้อ  กอ่สร้ำงถนน ๒ ร่องล้อ  ขำ้งละ 50 ซม. ยำว 221 ม.         119,600 119,600       
15 แม่ริม โป่งแยง โป่งแยงนอก กอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนน คสล. กว้ำง 4 เมตร ยำว 192 เมตร หนำ 

0.15 เมตร
        407,100 407,100       

16 แม่ริม โป่งแยง ม่วงค้ำ กอ่สร้ำงถนน คสล. 2 ร่องล้อ กอ่สร้ำงถนน คสล. 2 ร่องล้อ บ้ำนม่วงค้ำ  กว้ำง 50 ซม. 
หนำ 18 ซม.

        130,000 130,000       

17 แม่ริม โป่งแยง ม่วงค้ำ เสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื นที่ไม่น้อยกว่ำ
311 ตร.ม.

        124,000 124,000       

18 แม่ริม โป่งแยง บวกจั่น กอ่สร้ำงถนน คสล. บ้ำนบวกจั่น กอ่สร้ำงถนน คสล. กว้ำง 3 เมตร ยำว 49 เมตร หนำ 
0.15 เมตร

          80,000 80,000         

18 5,000,000     4,838,100    
1 แม่ริม ดอนแกว้ บ่อปุ๊ สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์และลำนกจิกรรม สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์และลำนกจิกรรม 

ขนำดกว้ำง 8 เมตร ยำว 12 เมตร
        498,000 498,000       

2 แม่ริม ดอนแกว้ ดอนแกว้ ซ่อมแซมหลังคำอเนกประสงค์บ้ำนดอนแกว้ ซ่อมแซมหลังคำอเนกประสงค์ งำนหลังคำและทำสี
โครงหลังคำ

        315,000 315,000       

3 แม่ริม ดอนแกว้ ดอนแกว้ กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ กอ่สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 10.50 เมตร 
ยำว 6 เมตร

        180,000 180,000       

4 แม่ริม ดอนแกว้ ศำลำ ปรับปรุงซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 19 เมตร
 ยำว 16 เมตร

        495,000 477,600       

5 แม่ริม ดอนแกว้ ป่ำแงะ ปรับปรุงซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์         311,000 308,900       
6 แม่ริม ดอนแกว้ ป่ำแงะ ต่อเติมอำคำรที่พักวัดปิยำรำม ต่อเติมอำคำรที่พัก ติดตั งประตูหน้ำต่ำง ฝ้ำเพดำน         362,500 362,500       
7 แม่ริม ดอนแกว้ พระนอน ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์และ

ประปำ
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์ 
พื นที่ 140 ตร.ม.และประปำ

        498,000 200,900       

8 แม่ริม ดอนแกว้ ป่ำรวก ปรับปรุงซ่อมแซมถงัเกบ็น ้ำในสุสำน สร้ำงถงัเกบ็น ้ำ คสล. ขนำดกว้ำง 3.5 เมตร ยำว 7 เมตร         496,800 496,800       
9 แม่ริม ดอนแกว้ สันเหมือง กอ่สร้ำงโครงหลังคำลำนอเนกประสงค์ กอ่สร้ำงโครงหลังคำ ขนำดกว้ำง 23 เมตร ยำว 10 เมตร         499,900 499,900       

10 แม่ริม ดอนแกว้ ชะเยอืง กอ่สร้ำงโครงหลังคำลำนอเนกประสงค์ กอ่สร้ำงโครงหลังคำขนำดกว้ำง 23 เมตร ยำว 10 เมตร         499,900 499,900       

รวมต ำบลโป่งแยง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 แม่ริม ดอนแกว้ สบสำ-หนองฟำน กอ่สร้ำงอำคำรศูนยฝึ์กอำชีพในชุมชน กอ่สร้ำงอำคำรศูนยฝึ์กอำชีพในชุมชน ขนำดกว้ำง 5 เมตร 

ยำว 5 เมตร
        488,050 485,600       

12 แม่ริม ดอนแกว้ พระเจำ้นัง่โกน๋ ปรับปรุงต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์ ปรับปรุงต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 8 เมตร 
ยำว 11 เมตร

        244,000 244,000       

13 แม่ริม ดอนแกว้ ป่ำแงะ ต่อเติมอำคำรที่พักวัดปิยำรำม บ้ำนป่ำแงะ ต่อเติมอำคำร งำนเดินสำยไฟฟ้ำ         111,850 111,800       
13 5,000,000     4,680,900    

1 แม่ริม ขี เหล็ก ขี เหล็กน้อย ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำนขี เหล็กน้อย ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำน         429,353 391,000       
2 แม่ริม ขี เหล็ก ขี เหล็กน้อย ซ่อมแซมศำลำฌำปนสถำนบ้ำนขี เหล็กน้อย ซ่อมแซมศำลำฌำปนขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 18 เมตร           97,178 97,100         
3 แม่ริม ขี เหล็ก ขี เหล็กน้อย เพิ่มประสิทธิภำพหมูบ่้ำนเศรษฐกจิพอเพียง เพิ่มประสิทธิภำพหมูบ่้ำนเศรษฐกจิพอเพียง           84,000 84,000         
4 แม่ริม ขี เหล็ก สันคะยอม ต่อเติมปรับปรุงศำลำสุสำนหมูบ่้ำนสันคะยอม ต่อเติมปรับปรุงศำลำขนำดกว้ำง 7.50 เมตร ยำว 22 เมตร         380,301 380,300       

5 แม่ริม ขี เหล็ก สันคะยอม ต่อเติมศำลำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลบ้ำน
สันคะยอม

ต่อเติมศำลำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลขนำดกว้ำง
5 เมตร ยำว 12 เมตร

        158,789 158,700       

6 แม่ริม ขี เหล็ก ห้วยน ้ำริน ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยภำยในหมูบ่้ำน ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยภำยในหมูบ่้ำน         151,672 -               
7 แม่ริม ขี เหล็ก ห้วยน ้ำริน ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำน ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำน (หอถงัสูง 12 เมตร)         400,365 382,500       
8 แม่ริม ขี เหล็ก ซำง ปรับปรุงท่อจำ่ยน ้ำประปำหมูบ่้ำนซำง วำงท่อพีวีซี ขนำด 2 นิ ว จ้ำนวน 398 ท่อน         499,780 499,700       
9 แม่ริม ขี เหล็ก ซำง ต่อเติมอำคำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล ต่อเติมอำคำร ขนำดกว้ำง 4.50 เมตร ยำว 12.50 เมตร         241,684 236,000       

10 แม่ริม ขี เหล็ก ซำง ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนซำง ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยบ้ำนซำง           59,994 -               
11 แม่ริม ขี เหล็ก ซำง เสริมผิวทำงลูกรังคันเหมืองสำธำรณประโยชน์ เสริมผิวทำงลูกรัง ช่วงที่ 1 กว้ำง 3 เมตร ยำว 2,167 

เมตร ช่วงที่ 2 ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 500 เมตร
          89,000 89,000         

12 แม่ริม ขี เหล็ก ต้นขำม ปรับปรุงท่อจำ่ยน ้ำประปำหมูบ่้ำนต้นขำม ปรับปรุงท่อจำ่ย วำงท่อพีวีซี ขนำด 3 นิ ว 
จ้ำนวน 444 ท่อน

        494,956 460,200       

13 แม่ริม ขี เหล็ก ต้นขำม ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้ำในโรงเรียนบ้ำนต้นขำม ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้ำขนำดกว้ำง 2 เมตร
ยำว 3.60 เมตร

          46,355 46,300         

14 แม่ริม ขี เหล็ก ขี เหล็กหลวง ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ในโรงเรียนบ้ำน
ขี เหล็กหลวง

ปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 8 เมตร 
ยำว 24 เมตร

        462,932 462,900       

รวมต ำบลดอนแก้ว
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
15 แม่ริม ขี เหล็ก ขี เหล็กหลวง ต่อเติมอำคำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล

บ้ำนขี เหล็กหลวง
ต่อเติมอำคำรขนำดกว้ำง 3.60 เมตร ยำว 7.40 เมตร         131,823 129,400       

16 แม่ริม ขี เหล็ก ปำกทำงสะลวง ซ่อมแซมระบบประปำหมูบ่้ำนปำกทำงสะลวง ซ่อมแซมระบบประปำหมูบ่้ำนปำกทำงสะลวง         393,744 390,200       
17 แม่ริม ขี เหล็ก ปำกทำงสะลวง เสริมผิวทำงลูกรังคันเหมืองสำธำรณประโยชน์ เสริมผิวทำงลูกรัง ช่วงที่ 1 กว้ำง 3 เมตร 

ยำว 1,333 เมตร ช่วงที่ 2 กว้ำง 3 เมตร 
ยำว 377 เมตร

        150,000 150,000       

18 แม่ริม ขี เหล็ก พนำวัลย์ ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำน ปรับปรุงระบบประปำ วำงท่อพีวีซีขนำด 3 นิ ว 
จ้ำนวน 450 ท่อน

        497,556 496,100       

19 แม่ริม ขี เหล็ก พนำวัลย์ ปรับปรุงซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์ ขนำดกว้ำง 8 เมตร 
ยำว 12 เมตร

          79,738 79,500         

20 แม่ริม ขี เหล็ก พนำวัลย์ เพิ่มประสิทธิภำพหมูบ่้ำนเศรษฐกจิพอเพียง เพิ่มประสิทธิภำพหมูบ่้ำนเศรษฐกจิพอเพียง           30,000 30,000         
21 แม่ริม ขี เหล็ก ซำง เสริมผิวทำงลูกรังคันเหมืองสำธำรณประโยชน์ เสริมผิวทำงลูกรัง  กว้ำง 3 เมตร ยำว 1,375 เมตร         120,769 120,700       

21 4,999,989     4,683,600    
217 54,982,592   52,657,100  รวมอ ำเภอแม่ริม

รวมต ำบลขีเ้หล็ก
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