
 

จังหวัด เชียงใหม่

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

หมูท่ี่ 1
ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา จดัหาถงัเกบ็น ้าส้าหรับอปุโภค

บริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม
489,500       471,700       

2 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านแม่โต๋ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 614 ม. หนา 
0.15 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 859.60 ตร.ม.

489,900       489,900       

3 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านแม่ขะปู หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา จดัหาถงัเกบ็น ้าส้าหรับอปุโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม

490,000       448,000       

4 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านแม่ยางห้า หมูท่ี่ 4 ขดุลอกสระน ้า หยอ่มแม่ยางห้า ขดุลอกสระน ้า กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. ลึก 3 ม. ปริมาตร
ดินขดุไม่น้อยกว่า 2,504 ลบ.ม.

45,000         45,000         

5 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านแม่ยางห้า หมูท่ี่ 4 ขดุลอกสระน ้า หยอ่มห้วยฟาน ขดุลอกสระน ้า กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. ลึก 3 ม. ปริมาตร
ดินขดุไม่น้อยกว่า 2,504 ลบ.ม.

45,000         45,000         

6 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านแม่ยางห้า หมูท่ี่ 4 สร้างฝายกกัเกบ็น ้าแบบกึ่งถาวร กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น ้าแบบกึ่งถาวร กว้าง 12 ม. 
สูง 1.60 ม. หนา 0.35 ม.

384,000       382,400       

7 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านบ่อแกว้ หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา จดัหาถงัเกบ็น ้าส้าหรับอปุโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม

472,500       432,000       

8 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านห้วยน ้าจาง หมูท่ี่
 6

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 614 ม. หนา 
0.15 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 859.60 ตร.ม.

489,900       489,900       

9 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านห้วยเต่า หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา จดัหาถงัเกบ็น ้าส้าหรับอปุโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม

484,500       450,000       

10 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านป่าเกี๊ยะใน หมูท่ี่ 8 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้า เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั งระบบสูบน ้า 269,200 269,200 
11 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านป่าเกี๊ยะใน หมูท่ี่ 8 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 516 ม. หนา 

0.15 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม.
220,700       220,700       

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านเด่นฮ่อม หมูท่ี่ 9 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 516 ม. หนา 

0.15 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 907.20 ตร.ม.
489,900       489,900       

13 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านหนองคริชูใน หมูท่ี่
 10

ปรับปรุงศูนยบ์ริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
ต้าบลบ่อแกว้

ปรับปรุงอาคาร กว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. สูง 3 ม. พร้อม
ห้องน ้า

159,900       158,900       

14 สะเมิง บ่อแกว้ บ้านหนองคริชูใน หมูท่ี่
 10

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตลาดนัดชุมชน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 15 ม. สูง 
3 ม. พร้อมลานอเนกประสงค์ คสล.

470,000       460,200       

14 5,000,000    4,852,800    
1 สะเมิง แม่สาบ บ้านแม่ขาน หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงอา่งเกบ็น ้าโดยขดุขยายอา่งเกบ็น ้าห้วย

ช้างเหล็ก
ขดุลอกอา่งเกบ็น ้า ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 16,892 
ลบ.ม.

406,000 406,000 

2 สะเมิง แม่สาบ บ้านอมลอง หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงลานวัดจากลานดินเป็นปูตัวหนอน
คอนกรีต

ปูตัวหนอนคอนกรีต พื นที่ไม่น้อยกว่า 623 ตร.ม. 377,000 287,500       

3 สะเมิง แม่สาบ บ้านอมลอง หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต้าบล ปรับปรุงทาสีอาคาร รพ.สต. บ้านอมลอง 66,000 66,000 
4 สะเมิง แม่สาบ บ้านงาแมง หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงลานวัดจากลานดินเป็นปูตัวหนอน

คอนกรีต
ปูตัวหนอนคอนกรีต พื นที่ไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม. 426,000 426,000 

5 สะเมิง แม่สาบ บ้านปางเติม หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ พื นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตร.ม. 485,000 485,000 
6 สะเมิง แม่สาบ บ้านปางเติม หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงศาลาศูนยต้์นแบบกลุ่มผู้สูงอายใุน

ชุมชนต้าบลแม่สาบ
ปรับปรุงอาคารศูนยต้์นแบบกลุ่มผู้สูงอายุ 224,000 224,000 

7 สะเมิง แม่สาบ บ้านแม่ตุงติง หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ตุงติง หมูท่ี่ 5 406,000 406,000 
8 สะเมิง แม่สาบ บ้านขนุสาบ หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงถงัเกบ็น ้าเพื่อการอปุโภคบริโภคของ

หมูบ่้าน
สร้างถงัจา่ยน ้าแบบ ฝ.99 459,000 440,700       

9 สะเมิง แม่สาบ บ้านหาดส้มป่อย หมูท่ี่
 7

ปรับปรุงอา่งเกบ็น ้าเพื่อการอปุโภคบริโภคของ
หมูบ่้านโดยขดุแกม้ลิงเพื่อกกัเกบ็น ้า

ขดุแกม้ลิงเพื่อกกัเกบ็น ้า ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
4,245 ลบ.ม. และกอ่สร้างอาคารระบายน ้าล้น

458,000 445,400       

10 สะเมิง แม่สาบ บ้านงิ วเฒ่า หมูท่ี่ 8 ปรับปรุงอาคารสถานีอนามัย ปรับปรุงอาคารสถานีอนามัย ปูพื นประเบื องพื นที่ 
62 ตร.ม. ทาสีด้านในและด้านนอก พื นที่ 228 ตร.ม.

185,000 183,000       

11 สะเมิง แม่สาบ บ้านงิ วเฒ่า หมูท่ี่ 8 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านงิ วเฒ่า 416,000 416,000 

รวมต ำบลบ่อแก้ว
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12 สะเมิง แม่สาบ บ้านนากู-่ผายอง หมูท่ี่

 9
ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนช่วงล้อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ในพื นที่ทุรกนัดาร (งิ วเฒ่า -นากู)่

ปรับปรุงถนนคอนกรีตช่วงล้อ กว้าง 0.80 ม. ยาว 
450 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พื นที่รวมไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม.

473,000 454,200       

13 สะเมิง แม่สาบ บ้านนากู-่ผายอง หมูท่ี่
 9

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนช่วงล้อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ในพื นที่ทุรกนัดาร (นากู-่ขนุสาบ)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตช่วงล้อ กว้าง 0.80 ม. 
ยาว 115 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พื นที่รวมไม่น้อยกว่า
 184 ตร.ม.

123,000 118,600       

14 สะเมิง แม่สาบ บ้านทุ่งยาว หมูท่ี่ 10 ปรับปรุงศาลาการเปรียญวัดทุ่งยาว ปรับปรุงหลังคาศาลาการเปรียญวัดทุ่งยาว 496,000 496,000 
14 5,000,000    4,854,400    

1 สะเมิง ยั งเมิน บ้านปางขมุ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต 
(ปางขมุ-ขนุสาบ)

ปรับปรุงถนนคอนกรีต ยาว 211 ม. หนา 0.15 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.

248,000       248,000       

2 สะเมิง ยั งเมิน บ้านปางขมุ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต 
(ปางขมุ-กิ่วถว้ย)

ปรับปรุงถนนคอนกรีต ยาว 211 ม. หนา 0.15 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.

248,000       248,000       

3 สะเมิง ยั งเมิน บ้านแม่แว หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา จดัหาถงัเกบ็น ้าส้าหรับอปุโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม

456,000       364,800       

4 สะเมิง ยั งเมิน บ้านยั งเมิน หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปา วางท่อพีวีซี 
ยาวรวม 4,440 เมตร

497,000       386,400       

5 สะเมิง ยั งเมิน บ้านองัคาย หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 6 ม. ยาว 15 ม. สูง 3 ม.

300,000       300,000       

6 สะเมิง ยั งเมิน บ้านองัคาย หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตขนาด ยาว 388 ม. หนา 0.15 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 698.40 ตร.ม.

199,000       199,000       

7 สะเมิง ยั งเมิน บ้านองัคาย หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต ยาว 388 ม. 
หนา 0.15 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 698.40 ตร.ม.

397,800       397,800       

8 สะเมิง ยั งเมิน บ้านห้วยทรายขาว 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา จดัหาถงัเกบ็น ้าส้าหรับอปุโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม

304,000       256,000       

9 สะเมิง ยั งเมิน บ้านห้วยทรายขาว 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีต ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 329.40 ตร.ม.

196,000       196,000       

รวมต ำบลแม่สำบ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 สะเมิง ยั งเมิน บ้านกิ่วเสือ หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปา วางท่อพีวีซี 

ยาวรวม 2,280 เมตร
187,000       179,300       

11 สะเมิง ยั งเมิน บ้านกิ่วเสือ หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงศาลาคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 13.40 ม. 
ยาว 15.50 ม. สูง 3 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 219.47 ตร.ม.

313,000       309,100       

12 สะเมิง ยั งเมิน ใหม่ประชาชื่น หมูท่ี่ 8 ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา จดัหาถงัเกบ็น ้าส้าหรับอปุโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม

497,800       419,200       

13 สะเมิง ยั งเมิน บ้านยั งเมิน หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ้าต้าบล

ปรับปรุงอาคาร กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. สูง 3 ม. 
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตร.ม.

451,400       442,600       

14 สะเมิง ยั งเมิน บ้านแม่แว หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุข ปรับปรุงอาคารไม้ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 7.80 ม. สูง 3 ม. 200,000       194,000       
15 สะเมิง ยั งเมิน บ้านยั งเมิน หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุข ปรับปรุงอาคาร กว้าง 7 ม. ยาว 12.60 ม. สูง 2.60 ม. 

พื นที่ไม่น้อยกว่า 88.60 ตร.ม.
91,000         89,600         

16 สะเมิง ยั งเมิน บ้านยั งเมิน หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงรั วโรงเรียนวัดยั งเมิน ปรับปรุงรั วโรงเรียน คอนกรีตบล๊อก 9 กอ้น 
ช่วงเสา 2.95 เมตร

266,000       266,000       

17 สะเมิง ยั งเมิน บ้านยั งเมิน หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงห้องน ้าสาธารณะ ปรับปรุงห้องน ้า กว้าง 1.50 ม. ยาว 3 ม. สูง 2.50 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 4.50 ตร.ม.

148,000       142,000       

17 5,000,000    4,637,800    
1 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านแม่สาบ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงล้าเหมืองกลาง ปรับปรุงล้าเหมืองกลาง หมูท่ี่ 1 ต.สะเมิงใต้ 200,000       200,000       
2 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านแม่สาบ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 360 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม.
250,000       248,300       

3 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านน ้าริน หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ปรับปรุงระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ 450,000       404,000       
4 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านห้วยคอก หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ปรับปรุงระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000       404,000       
5 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านศาลา-ป่ากล้วย 

หมูท่ี่ 4
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ซื ออปุกรณ์และปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปา วางท่อ 

พีวีซี จ้านวน 1,810 ท่อน
450,000       450,000       

6 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 288 ม. 
หนา 0.15 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 777.60 ตร.ม.

450,000       446,800       

7 สะเมิง สะเมิงใต้ แม่ลานค้า หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปา วางท่อ พีวีซี 
จ้านวน 2,425 ท่อน

450,000       450,000       

รวมต ำบลยั้งเมิน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
8 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านกองขากหลวง 

หมูท่ี่ 7
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปา 250,000       240,400       

9 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านกองขากหลวง 
หมูท่ี่ 7

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 288 ม.
 หนา 0.15 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 345.60 ตร.ม.

200,000       200,000       

10 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านกองขากหลวง 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ซื ออปุกรณ์และปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปา 
วางท่อ พีวีซี จ้านวน 1,810 ท่อน

450,000       450,000       

11 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านเหล่าแสนตอง 
หมูท่ี่ 9

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปา วางท่อ พีวีซี จ้านวน 
1,805 ท่อน พร้อมติดตั งประตูน ้า

450,000       450,000       

12 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านดงช้างแกว้ หมูท่ี่ 
10

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปา วางท่อ PE ศก. 2 นิ ว 
จ้านวน 6,000 ม.

450,000       437,100       

13 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านป่าคา หมูท่ี่ 11 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปา วางท่อ พีวีซี 
จ้านวน 1,965 ท่อน

364,000       364,000       

14 สะเมิง สะเมิงใต้ บ้านป่าคา หมูท่ี่ 11 ซ่อมแซมโบถส์คริสตจกัร ปรับปรุงซ่อมแซมปูพื นกระเบื องโบถส์คริตสจกัร 86,000         86,000         
14 5,000,000    4,830,600    

1 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านแม่เลย หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงหลังคา 
ฝ้าเพดาน และทาสีผนัง

100,000       100,000       

2 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านแม่เลย หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงโรงแปรรูปผลผลิตจากใบชา ปรับปรุงโรงแปรรูปผลผลิตจากใบชา กว้าง 6 ม. 
ยาว 9 ม. พื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.

250,000       244,900       

3 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านแม่เลย หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงหลังคา 
ฝ้าเพดาน

150,000       150,000       

4 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านแม่แพะ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปาหมูบ่้าน วางท่อ พีวีซี 
จ้านวน 1,050 ท่อน

168,600       168,600       

5 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านแม่แพะ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปาหมูบ่้าน 240,109       240,100       
6 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านโป่งกวาว หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปา 479,600       479,600       
7 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านโป่งกวาว หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยเ์รียนรู้ฯ กว้าง 14.50 ม. 

ยาว 45 ม. สูง 3 ม.
164,000       159,800       

รวมต ำบลสะเมิงใต้
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
8 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงภาชนะเกบ็น ้าเพื่อใช้ในฤดูแล้ง ปรับปรุงถงัคอนกรีตประปา ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 10 ม.

 พร้อมวางท่อขนาด ศก. 1 ม.
225,500       210,000       

9 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงล้าเหมืองส่งน ้าฝายแม่สะเมิง ซ่อมแซมรางระบายน ้า จ้านวน 2 ราง 177,000       150,300       
10 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงลานกฬีาอเนกประสงค์ ปรับปรุงลานกฬีาอเนกประสงค์ กว้าง 15 ม. ยาว 25 ม.

 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
218,600       190,800       

11 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อน ้าและประปา วางท่อ พีวีซี จ้านวน 
270 ท่อน

175,000       175,000       

12 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงลานกฬีาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านป่า
ลาน

เทพื นคอนกรีต พื นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม. 145,151       145,100       

13 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลบ้านป่าลาน

ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมพื นที่บริการ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าลาน

240,000       236,400       

14 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงสระเกบ็น ้า หยอ่มบ้านนาฟาน ปรับปรุงสระเกบ็น ้า 300,000       279,100       
15 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงระบบประปาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ป่าลาน
กอ่สร้างถงัเกบ็น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม.
 ยาว 5 ม. สูง 2.70 ม.

273,000       252,900       

16 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงระบบส่งน ้าอา่งเกบ็น ้าแม่ปานพร้อม
อปุกรณ์สูบน ้า

ขดุลอกคลองส่งน ้า ท้องรางกว้าง 0.70 ม. ปากรางกว้าง 
1.80 ม. ยาว 1,880 ม. พร้อมอปุกรณ์สูบน ้า

73,100         73,100         

17 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป้อก  หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงระบบน ้าบาดาล เจาะบ่อบาดาลขนาดเล็กพร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าและ
ตู้ควบคุม

240,000       238,800       

18 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป้อก  หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าตีนดอย กว้าง 5 ม. 
ยาว 12 ม. หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.

172,000       172,000       

19 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป้อก  หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงศาลาประชาคมสงเคราะห์ ปรับปรุงศาลาประชาคมสงเคราะห์ กว้าง 11 ม. 
ยาว 19 ม.

261,000       257,700       

20 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านป้อก  หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน ้า ท่อน ้าและประปาภายใน
หมูบ่้าน

333,900       228,800       

21 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านแม่ปะ หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. 
พื นที่ 180 ตร.ม.

316,000       306,300       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
22 สะเมิง สะเมิงเหนือ บ้านแม่ปะ หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างถงัเกบ็น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. 

ยาว 5 ม. สูง 2.70 ม.
297,440       276,300       

22 5,000,000    4,735,600    
81 25,000,000  23,911,200  รวมอ ำเภอสะเมิง

รวมต ำบลสะเมิงเหนือ
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