รำยละเอียดประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับ อำเภอ
ที่
1 สันกำแพง
2 สันกำแพง
3 สันกำแพง
4 สันกำแพง

ตำบล

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

แช่ช้ำง
แช่ช้ำง
แช่ช้ำง
แช่ช้ำง

บ้ำนดอยยำว หมู1่
บ้ำนม่วงชุม หมู2่
บ้ำนม่วงชุม หมู2่
บ้ำนป่ำเปำ หมู3่

5 สันกำแพง แช่ช้ำง
6 สันกำแพง แช่ช้ำง

บ้ำนดงขี้เหล็ก หมู4่
บ้ำนดงขี้เหล็ก หมู4่

7 สันกำแพง แช่ช้ำง
8 สันกำแพง แช่ช้ำง

บ้ำนดอนปิน หมู5่
หมู่ 6

9 สันกำแพง แช่ช้ำง
10 สันกำแพง แช่ช้ำง

บ้ำนป่ำไผ่กลำงหมู7่
บ้ำนป่ำไผ่ใต้ หมู8่

11 สันกำแพง แช่ช้ำง
12 สันกำแพง แช่ช้ำง
13 สันกำแพง แช่ชำ้ ง

บ้ำนหัวฝำย หมู9่
บ้ำนหัวฝำย หมู9่
บ้ำนไม้ซ้อ-โค้งงำม
หมู1่ 0
บ้ำนดอยยำว หมู่ 1
บ้ำนไม้ซ้อโค้งงำม
หมู่ 10

14 สันกำแพง แช่ช้ำง
15 สันกำแพง แช่ช้ำง
รวมตำบลแช่ช้ำง

โครงกำร

กิจกรรม

ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์
ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรด้วยหินคลุก
ติดตั้งท่อเมนประปำหมูบ่ ้ำน

ก่อสร้ำงอำคำร คสล.1 ชั้น ขนำด 4x12 ม.
ก่อสร้ำงอำคำร คสล.1 ชั้น ขนำด 4x12 ม.
ซ่อมแซมผิวจรำจรด้วยหินคลุก จำนวน 260 ลบ.ม.
ท่อ PVC ขนำด 3 นิว้ ชั้น 8.5 ชนิดปลำยบำน
พร้อมอุปกรณ์ ยำว 2,500.00 เมตร
ซ่อมแซมอำคำรร้ำนค้ำชุมชน
อำคำร คสล.1 ชั้น ขนำด 6x7 ม.
ก่อสร้ำงอำคำรอ่ำนหนังสือพิมพ์ประจำหมูบ่ ้ำน ก่อสร้ำงอำคำรที่อำ่ นหนังสือพิมพ์ประจำหมูบ่ ้ำน คสล.1 ชั้น
ขนำด 3x8 ม.
ก่อสร้ำงอำคำร คสล.1 ชั้น พร้อมลำน คสล.
อำคำร คสล.1 ชั้น ขนำด 4x12 ม. พร้อมลำน คสล.
ปรับปรุงท่อเมนประปำหมูบ่ ้ำน
ท่อ PVC ขนำด 3 นิว้ ชั้น 8.5 ชนิดปลำยบำน
พร้อมอุปกรณ์ ยำว 2,500.00 เมตร
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศูนย์เรียนรู้
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศูนย์เรียนรู้ อำคำร คสล. 1 ชั้น
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมูบ่ ้ำน
ถังเก็บน้ำขนำดเล็ก 15 ลบ.ม. ควำมสูง 15 ม. เจำะบ่อน้ำ
บำดำล ขนำด 5 นิว้ พร้อมเครื่องสูบน้ำและติดตั้ง
ท่อเมนยำว 220 ม.
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมูบ่ ้ำน
ถังเก็บน้ำขนำดเล็ก 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. และถังกรอง
ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลำน คสล.ปริมำณพื้นที่ 250 ตร.ม.หนำ 0.15 ม.
ก่อสร้ำงอำคำร คสล.1 ชั้น พร้อมลำน คสล.
อำคำร คสล. 1 ชั้น ขนำด 4x12 ม.พร้อมลำน คสล. ปริมำณ
พื้นที่ 40 ตร.ม. หนำ 0.15 ม.
ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปำหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปำหมูบ่ ้ำน ควำมยำว 612 ม.
ปรับปรุงพัฒนำแหล่งน้ำสำธำรณประโยชน์
ขุดดิน กำจัดวัชพืช แหล่งน้ำสำธำรณะ ขนำด 40x30 ม.
15
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จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
381,600
353,500
357,700
353,500
141,400
117,300
500,000
490,500
268,000
232,000

264,600
229,100

500,000
500,000

497,500
490,500

500,000
500,000

499,500
414,300

369,000
131,000
400,000

330,800
131,000
396,600

118,000
100,000

115,700
99,200

4,998,700

4,783,600

ลำดับ อำเภอ
ที่
1 สันกำแพง

ตำบล

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

ต้นเปำ

บ้ำนต้นเปำ หมู1่

โครงกำร
ปรับปรุงหลังคำศำลำกำรเปรียญและเทลำน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กิจกรรม
ปรับปรุงศำลำกำรเปรียญ กว้ำง 6 ม. ยำว 28 ม. สูง 2.5 ม.
และเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 400 ตร.ม. หนำ 0.12 ม.

จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
500,000
500,000

2

สันกำแพง

ต้นเปำ

บ้ำนหนองโค้ง หมู2่ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำ
หมูบ่ ้ำนหนองโค้ง

สร้ำงแท้งค์น้ำทรงแชมเปญ 15 ลูกบำศก์เมตร สูง 15 ม. 1 ชุด,
ถังกรองสนิมเหล็ก ขนำด 30 แกลอน/นำที 1 ชุด,เจำะบ่อ
บำดำลขนำด 4 นิว้ ชั้น 8.5 ลึก 60 ม. ปริมำณน้ำไม่น้อยกว่ำ
5 ลูกบำศก์เมตร/ชม.

500,000

500,000

3

สันกำแพง

ต้นเปำ

บ้ำนบ่อสร้ำง หมู3่ ปรับปรุงระบบประปำโรงเรียนบ้ำนบ่อสร้ำง

สร้ำงแท้งค์น้ำทรงแชมเปญ 15 ลูกบำศก์เมตร สูง 15 ม. 1 ชุด,
ถังกรองสนิมเหล็ก ขนำด 30 แกลอน/นำที 1 ชุด,เจำะบ่อ
บำดำลขนำด 4 นิว้ ชั้น 8.5 ลึก 60 ม. ปริมำณน้ำไม่น้อยกว่ำ
5 ลูกบำศก์เมตร/ชม.

500,000

500,000

4

สันกำแพง

ต้นเปำ

บ้ำนบวกเป็ด หมู4่ ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำนบ้ำนบวกเป็ด

500,000

500,000

5

สันกำแพง

ต้นเปำ

500,000

500,000

6

สันกำแพง

ต้นเปำ

500,000

493,300

7

สันกำแพง

ต้นเปำ

200,000

200,000

8

สันกำแพง

ต้นเปำ

100,000

61,700

9

สันกำแพง

ต้นเปำ

500,000

449,500

เจำะบ่อบำดำลขนำด 4 นิว้ ชั้น 8.5 ลึกไม่น้อยกว่ำ 120 ม.
ปริมำณน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 ลูกบำศก์เมตร/ชม. 1 บ่อ,สร้ำงแท้งค์
น้ำทรงแชมเปญ 15 ลูกบำศก์เมตร สูง 15 ม. พร้อมฐำนรำก
บ้ำนสันพระเจ้ำงำม ขุดเจำะบ่อบำดำลใช้เพื่อกำรเกษตร
เจำะบ่อบำดำล 6 นิว้ ชั้น 13.5 ลึก 150 ม.
หมู5่
มีปริมำณน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 บ่อ
บ้ำนต้นผึ้ง หมู6่
ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำประปำหมูบ่ ้ำน เจำะบ่อบำดำลขนำด 4 นิว้ ชั้น 8.5 ลึกไม่น้อยกว่ำ 80 ม.
ปริมำณน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 ลูกบำศก์เมตร/ชม. 1 บ่อ, เดินท่อ
ประปำขนำด 4 นิว้ ชั้น 8.5 ลึก 0.30 ม.
บ้ำนสันมะฮกฟ้ำ ซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ำ ก่อสร้ำงปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้ำ สูง 1.80 ม. ยำว
หมู7่
80 ม.
บ้ำนสันมะฮกฟ้ำ ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปำหมูบ่ ้ำนสันมะฮก เปลี่ยนกรองน้ำสนิมเหล็ก 30 แกลลอน/นำที 1 ชุด, เครื่องสูบ
หมู7่
ฟ้ำ
น้ำแบบจม 3 แรงม้ำ 3 เฟส 1 ชุด
บ้ำนสันป่ำค่ำ หมู8่ ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำนสันป่ำค่ำ
ก่อสร้ำงแทงค์น้ำทรงแชมเปญขนำด 15 ลูกบำศก์เมตร
สูง 15 ม. ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนำด 30 แกลลอน/นำที
เดินท่อประปำขนำด 4 นิว้ ชั้น8.5 ลึก 0.30 ม. ยำว 400 ม.
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ลำดับ อำเภอ
ที่
10 สันกำแพง

ตำบล

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

ต้นเปำ

บ้ำนแม่โฮม หมู9่

11 สันกำแพง
12 สันกำแพง

ต้นเปำ
ต้นเปำ

13 สันกำแพง

ต้นเปำ

บ้ำนแม่โฮม หมู9่
บ้ำนสันช้ำงมูบ
หมู1่ 0
หมู่ 7
บ้ำนสันมะฮกฟ้ำ

โครงกำร

จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำนแม่โฮม ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนำด 30 แกลลอน/นำที ซื้อท่อพีวีซี
100,000
83,800
ขนำด 3 นิว้ ชั้น 8.5 จำนวน 65 ท่อน
โครงกำรก่อสร้ำงรำวกันตกเลียบลำน้ำโฮม
รำวกันตก 2นิว้ สูง 0.90 ม. ยำว 6 ม. 66 ชุด
400,000
372,200
ต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์
ต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 60.50 ตร.ม.
500,000
481,100
สูง 3 ม. และสร้ำงซุ้มประตูทำงเข้ำ กว้ำง 7 ม. สูง 7.63 ม.
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำอำคำรภำยในวัดสันมะฮกฟ้ำ ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำอำคำรภำยในวัดสันมะฮกฟ้ำ
200,000
178,500

รวมตำบลต้นเปำ
1 สันกำแพง ทรำยมูล

บ้ำนดอนมูล หมู1่

2 สันกำแพง ทรำยมูล

บ้ำนดอนมูล หมู1่

3 สันกำแพง ทรำยมูล

บ้ำนสันโค้งใหม่
หมู่ 2

4 สันกำแพง ทรำยมูล

บ้ำนป่ำเป้ำ หมู3่

5 สันกำแพง ทรำยมูล

บ้ำนสันโค้ง หมู4่

6 สันกำแพง ทรำยมูล

บ้ำนสันโค้ง หมู4่

13
โครงกำรก่อสร้ำงกล่องข่ำยเรียงหิน (Gabion)
ป้องกันตลิ่งพัง
โครงกำรขุดลอกลำน้ำแม่ออน กว้ำง เฉลี่ย 30
ม. ยำวประมำณ 1,600 ม. โดยมีปริมำณดิน
ไม่น้อยกว่ำ 14,400 ลบ.ม.
โครงกำรขุดลอกบวกใจ๋ห้อย พื้นที่ขดุ 2 ไร่ 2
งำน ลึก 2.00 เมตร โดยมีปริมำตรดินไม่น้อย
กว่ำ 8,000 ลบ.ม.
โครงกำรก่อสร้ำงกล่องข่ำยเรียงหิน (Gabion)
ป้องกันตลิ่งพัง
โครงกำรปรับปรุงก่อสร้ำงถนน คสล.หนำ
0.15 ม. กว้ำง 3 ม. ยำว 90 ม.
โครงกำรขุดลอกบวกลำเหมืองสำธำรณประโยชน์

7 สันกำแพง ทรำยมูล

บ้ำนหัวทุ่ง หมู5่

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์

กิจกรรม

5,000,000
490,000

4,820,100
488,800

476,500

476,500

ขุดลอกอ่ำงเก็บน้ำ (บวกใจ๋ห้อย) พื้นที่ขดุ 2 ไร่ 2 งำน
ลึก 2.00 เมตร โดยมีปริมำตรดินไม่น้อยกว่ำ 8,000 ลบ.ม.

261,000

261,000

ก่อสร้ำงกล่องข่ำยเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง (Gabion)
ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร
ปรับปรุงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนำ 0.15 ม.
กว้ำง 3 ม. ยำว 90 ม. พื้นที่รวมไม้น้อยกว่ำ 270 ตร.ม.
ขุดลอกลำน้ำเหมืองสำธำรณประโยชน์ กว้ำง 1.50 ม. ควำม
ยำวไม่น้อยกว่ำ 1,200 ม.ลึก 0.50 ม. โดยมีปริมำณดินไม่น้อย
กว่ำ 900 ลบ.ม.
ก่อสร้ำงปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ประจำหมูบ่ ้ำน
กว้ำง 4.50 ม. ยำว 21.60 ม.

492,000

478,300

166,000

166,000

179,000

135,000

147,000

147,000

ก่อสร้ำงกล่องข่ำยเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง (Gabion)
ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ 25 เมตร
ขุดลอกลำน้ำแม่ออน กว้ำงเฉลี่ย 30 ม. ยำวประมำณ
1,600 ม. โดยมีปริมำณดินไม่น้อยกว่ำ 14,400 ลบ.ม.
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ลำดับ อำเภอ
ตำบล
ที่
8 สันกำแพง ทรำยมูล

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

โครงกำร

บ้ำนสันก้ำงปลำ
หมู6่

โครงกำรขุดลอกลำเหมืองสำธำรณประโยชน์

9 สันกำแพง ทรำยมูล

บ้ำนทรำยมูลหมู7่

โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมูบ่ ้ำน

10 สันกำแพง ทรำยมูล

กิจกรรม
ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณประโยชน์ กว้ำง 1.20 ม.ควำมยำว
ไม่น้อยกว่ำ 1,220 ม.ลึก 0.30 - 0.35 ม. โดยมีปริมำณดินไม่
น้อยกว่ำ 490 ลบ.ม.
ก่อสร้ำงวำงระบบท่อประปำภำยในหมูบ่ ้ำน ชนิดหอถังเหล็ก
ควำมจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมเจำะบ่อบำดำล ลึก 100 ม.
และวำงระบบท่อประปำเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.5-3 นิว้
ควำมยำวรวม 6,281 ม.

จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
97,000
73,500

1,794,000

1,794,000

500,000

475,000

11 สันกำแพง ทรำยมูล

บ้ำนทรำยมูล หมู7่ ปรับปรุงสนำมบำสเกตบอล กว้ำง 19.10 ม.
ยำว 32.10 ม. พร้อมทั้งสนำมเปตองและลำน
ออกกำลังกำย ขนำดกว้ำง 12 ม. ยำว 20 ม.
บ้ำนทรำยมูล หมู7่ ซ่อมแซมสุสำนบ้ำนทรำยมูล

155,000

155,000

12 สันกำแพง ทรำยมูล
13 สันกำแพง ทรำยมูล

บ้ำนทรำยมูล หมู7่
7 ทรำยมูล

56,500
186,000

56,500
186,000

5,000,000
154,300
201,300

4,892,600
84,100
201,300

28,000

28,000

100,000

50,100

200,500

200,500

164,000

164,000

รวมตำบลทรำยมูล
1 สันกำแพง บวกค้ำง
2 สันกำแพง บวกค้ำง

บ้ำนบวกค้ำงหมู่ 1
บ้ำนบวกค้ำงหมู่ 1

3 สันกำแพง บวกค้ำง

บ้ำนบวกค้ำงหมู่ 2

4 สันกำแพง บวกค้ำง

บ้ำนบวกค้ำงหมู่ 2

5 สันกำแพง บวกค้ำง

บ้ำนบวกค้ำงหมู่ 2

6 สันกำแพง บวกค้ำง

บ้ำนต้นดู่หมู่ 3

ก่อสร้ำงสนำมกีฬำต้ำนยำเสพติด สนำมบำสเกตบอลขนำด
19.10 x 32.10 ม. และสนำมเปตองและลำนออกกำลังกำย
ขนำด 12 x 20 ม.
ปรับปรุง ต่อเติม ศำลำอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว
สุสำนบ้ำนทรำยมูล
ซ่อมแซมเมรุ (ส่วนเตำเผำ) สุสำนบ้ำนทรำยมูล ซ่อมแซมเตำเผำศพ พร้อมทำสีรอบเมรุ
ซ่อมแซมถนนภำยในโรงเรียนวัดทรำยมูล
ซ่อมแซมถนน กว้ำง 4.5 ม. ยำว 75 ม. หนำ 0.15 ม. มีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่ำ 337.50 ตร.ม.
13
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมูบ่ ้ำน หมูท่ ี่ 1 บ้ำนบวกค้ำง
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสำธำรณะหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสำธำรณะ หมูบ่ ้ำน ขนำดกว้ำง 8 ม.
ยำว 15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 120 ตร.ม.
ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมูบ่ ้ำน
กำรเกษตรของชุมชน
เพื่อใช้ในกำรเกษตรของชุมชน
ปรับปรุงอำคำรเก็บของหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงอำคำรเก็บของหมูบ่ ้ำน กว้ำง 4 เมตร ยำว 9 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 36.00 ตร.ม.
ปรับปรุงซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์หมูบ่ ้ำน ปรับปรุงซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์หมูบ่ ้ำน กว้ำง 4 ม.
ยำว 9 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 36 ตร.ม.
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมูบ่ ้ำน
หมูบ่ ้ำน
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ลำดับ อำเภอ
ตำบล
ที่
7 สันกำแพง บวกค้ำง
8 สันกำแพง บวกค้ำง
9 สันกำแพง บวกค้ำง
10 สันกำแพง บวกค้ำง
11 สันกำแพง บวกค้ำง
12 สันกำแพง บวกค้ำง

13 สันกำแพง บวกค้ำง

14 สันกำแพง บวกค้ำง
15 สันกำแพง บวกค้ำง

16 สันกำแพง บวกค้ำง
17 สันกำแพง บวกค้ำง
18 สันกำแพง บวกค้ำง
19 สันกำแพง บวกค้ำง

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
บ้ำนต้นดู่หมู่ 3
บ้ำนป่ำตำลหมู่ 4

โครงกำร

ซ่อมแซมที่เก็บของหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปำ
หมูบ่ ้ำน
บ้ำนแม่แตหมู่ 5
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำ
หมูบ่ ้ำน
บ้ำนแม่แตหมู่ 5
เจำะน้ำบำดำลเพื่อใช้ในงำน
กำรเกษตร
บ้ำนแม่แตหมู่ 5
ซ่อมแซมโรงจอดรถอีแต๋น
บ้ำนร้อยพร้อมหมู่ 6 ซ่อมแซมอำคำรผู้สูงอำยุ
ที่อำ่ นหนังสือพิมพ์ประจำหมูบ่ ้ำน
และโรงเก็บของ
บ้ำนร้อยพร้อมหมู่ 6 ก่อสร้ำงและซ่อมแซมประตูระบำยน้ำเหล็ก
เหนียว (แบบพวงมำลัย) และฝำยน้ำล้น คสล.

กิจกรรม
ซ่อมแซมที่เก็บของหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปำหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำหมูบ่ ้ำน

เจำะน้ำบำดำลเพื่อใช้ในงำนกำรเกษตรเส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 นิว้
ลึก 90.00 เมตร
ซ่อมแซมโรงจอดรถอีแต๋น
ซ่อมแซมอำคำรผู้สูงอำยุ ที่อำ่ นหนังสือพิมพ์ประจำหมูบ่ ้ำน
และโรงเก็บของกว้ำง 4.20 เมตร ยำว 9.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 37.80 ตร.ม.
ก่อสร้ำงฝำยกั้นน้ำ คสล. กว้ำง 1.7 ม. ยำว 2.5 ม. ลึก 1.2 ม.
หนำ 0.20 ม. จำนวน 2 จุด ซ่อมแซมฝำยกั้นน้ำ คสล. และ
ปรับปรุงประตูระบำยน้ำ คสล. จำนวน 2 จุด
บ้ำนร้อยพร้อมหมู่ 6 อบรมกำรทำน้ำยำล้ำงจำน
อบรมกำรทำน้ำยำล้ำงจำน น้ำยำปรับผ้ำนุม่ และน้ำยำซักผ้ำ
น้ำยำปรับผ้ำนุม่ และน้ำยำซักผ้ำ
ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้ำน หมูท่ ี่ 6 บ้ำนร้อยพร้อม
บ้ำนย่ำปำยหมู่ 7 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์แสดงสินค้ำและ
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์แสดงสินค้ำและแหล่งข้อมูลประจำ
แหล่งข้อมูลประจำ
หมูบ่ ้ำน ตำบล กว้ำง 6 เมตร ยำว 8.00 เมตร หรือพื้นที่
หมูบ่ ้ำน ตำบล
ไม่น้อยกว่ำ 48.00 ตร.ม.
บ้ำนย่ำปำยหมู่ 7 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงน้ำดื่มพร้อมบริกำรชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมโรงน้ำดื่มพร้อมบริกำร
ชุมชน บ้ำนย่ำปำย หมูท่ ี่ 7
บ้ำนกอสะเลียมหมู่ วำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
วำงท่อระบำยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.
8
พร้อมบ่อพัก
บ้ำนร้องก่องข้ำว ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปำหมูบ่ ้ำน
หมู่ 9
บ้ำนช่ำงเพี้ยน
จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงประปำหมูบ่ ้ำน จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงประปำหมูบ่ ้ำน
หมู่ 10
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จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
45,000
45,000
384,000
369,900
221,900

198,000

122,000

121,900

221,900
167,500

20,600
167,500

168,500

167,900

50,000

36,000

261,700

242,600

120,000

-

384,000

357,200

384,000

384,000

57,092

57,000

ลำดับ อำเภอ
ตำบล
ที่
20 สันกำแพง บวกค้ำง
21 สันกำแพง บวกค้ำง
22 สันกำแพง บวกค้ำง
23 สันกำแพง บวกค้ำง
24 สันกำแพง บวกค้ำง
25 สันกำแพง บวกค้ำง
26 สันกำแพง บวกค้ำง
27 สันกำแพง บวกค้ำง

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

โครงกำร

กิจกรรม

บ้ำนช่ำงเพี้ยน
หมู่ 10
บ้ำนโป่งหมู่ 11
บ้ำนโป่งหมู่ 11

ก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักน้ำ
จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงประปำหมูบ่ ้ำน
ก่อสร้ำงปรับปรุงโรงจอดรถประจำหมูบ่ ้ำน

บ้ำนร้องก่องข้ำวใต้
หมู่ 12
บ้ำนร้องก่องข้ำวใต้
หมู่ 12
บ้ำนร้องก่องข้ำวใต้
หมู่ 12
บ้ำนหนองเหนีย่ ง
หมู่ 13

ก่อสร้ำงปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน

ก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1 ม.
พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.
จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงประปำหมูบ่ ้ำน
ก่อสร้ำงปรับปรุงโรงจอดรถประจำหมูบ่ ้ำนกว้ำง 4.00 เมตร
ยำว 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 32.00 ตร.ม.
ก่อสร้ำงปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน

ก่อสร้ำงปรับปรุงศำลำวัดร้องก่องข้ำว

ก่อสร้ำงปรับปรุงศำลำวัดร้องก่องข้ำว

ปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชนและออกกำลังกำย ปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชนและออกกำลังกำยได้กนิ ผัก
ได้กนิ ผัก
เจำะน้ำบำดำลเพื่อใช้ในกำรเกษตร
เจำะน้ำบำดำลเพื่อใช้ในงำนกำรเกษตร จำนวน 2 บ่อ ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 นิว้ ลึก 90 ม.

บ้ำนต้นดู่ หมู่ 3

รวมตำบลบวกค้ำง
1 สันกำแพง แม่ปูคำ

ส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ปลูกพืชผัก
27
บ้ำนป่ำสักยำวหมู่ 1 ขุดเจำะบ่อบำดำล

2 สันกำแพง แม่ปูคำ

บ้ำนสันมะแปบหมู่ 2 ขุดเจำะบ่อบำดำล

3 สันกำแพง แม่ปูคำ

บ้ำนป่ำสักน้อยหมู่ 3 ขุดเจำะบ่อบำดำล

4 สันกำแพง แม่ปูคำ

บ้ำนป่ำสักน้อยหมู่ 3 ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ คสล.

5 สันกำแพง แม่ปูคำ

บ้ำนปงป่ำเอื้องหมู่ 4 ขุดเจำะบ่อบำดำล

ส่งเสริมกำรปลูกพืชผักสวนครัว

ขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดท่อ Dai.6 นิว้
ลึกประมำณ 120 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดท่อ Dai.6 นิว้
ลึกประมำณ 120 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดท่อ Dai.6 นิว้
ลึกประมำณ 120 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ คสล.หนำ 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่ำ 210 ตรม.
ขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดท่อ Dai.6 นิว้
ลึกประมำณ 120 เมตร จำนวน 1 แห่ง
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จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
316,707
302,300
245,000
138,200

245,000
138,200

132,600

132,600

138,700

128,500

34,000

34,000

384,000

384,000

175,000

-

4,999,899
369,000

4,260,200
364,400

369,000

364,400

381,000

364,400

95,000

95,000

399,000

364,400

ลำดับ อำเภอ
ตำบล
ที่
6 สันกำแพง แม่ปูคำ

7 สันกำแพง แม่ปูคำ
8 สันกำแพง แม่ปูคำ
9 สันกำแพง แม่ปูคำ

10 สันกำแพง แม่ปูคำ

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

โครงกำร

กิจกรรม

บ้ำนปงป่ำเอื้องหมู่ 4 ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตแบบโอ ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ กว้ำง
เวอร์เลย์ หมูท่ ี่ 4
5.50 ม. ยำว 230 ม. หนำ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
1,265 ตรม.
บ้ำนปูคำเหนือหมู่ 5 ขุดเจำะบ่อบำดำล
ขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดท่อ Dai.6 นิว้
ลึกประมำณ 120 เมตร จำนวน 1 แห่ง
บ้ำนปูคำเหนือหมู่ 5 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 3 เมตร ยำว 175 เมตร หนำ 0.15
กิ่งซอย 4 เชื่อมซอย 1
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 525 ตรม.
บ้ำนปูคำกลำงหมู่ 6 ขุดเจำะบ่อบำดำล หมูท่ ี่ 6
ขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดท่อ Dai.6 นิว้
ลึกประมำณ 120 เมตร จำนวน 1 แห่ง

11 สันกำแพง แม่ปูคำ

บ้ำนปูคำกลำงหมู่ 6 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กิ่งซอย 1,
ซอยข้ำงวัด หมูท่ ี่ 6
บ้ำนปูคำใต้หมู่ 7 ขุดเจำะบ่อบำดำล หมูท่ ี่ 7

12 สันกำแพง แม่ปูคำ

บ้ำนปูคำใต้หมู่ 7

13 สันกำแพง แม่ปูคำ

บ้ำนไร่พัฒนำหมู่ 8 ขุดเจำะบ่อบำดำล หมูท่ ี่ 8

14 สันกำแพง แม่ปูคำ

บ้ำนปูคำหัวบ้ำน
หมู่ 9

รวมตำบลแม่ปูคำ
1 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนวังธำรหมู1่
2 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนใหม่หมู2่

ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ หมูท่ ี่ 7

ขุดเจำะบ่อบำดำล หมูท่ ี่ 9
14
เจำะบ่อบำดำลและปรับปรุงระบบประปำ
หมูบ่ ้ำน
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 3 เมตร ยำว 126 เมตร หนำ 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 378 ตรม.
ขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดท่อ Dai.6 นิว้
ลึกประมำณ 120 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์ กว้ำง 6 เมตร ยำว 110 เมตร หนำ 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 660 ตรม.
ขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดท่อ Dai.6 นิว้
ลึกประมำณ 120 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำดท่อ Dai.6 นิว้
ลึกประมำณ 120 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน ตั้งหอถังสูงเหล็ก รูปทรงแชมเปญ
ขนำด 15 ลบ.ม.
ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน จำกเดิม 2 นิว้ เป็น 3 นิว้
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จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
493,000
490,800

393,000

364,400

286,000

286,000

369,000

364,400

222,000

222,000

366,000

364,400

256,000

256,000

393,000

364,400

393,000

364,400

4,784,000
434,900

4,629,400
434,900

431,700

431,700

ลำดับ อำเภอ
ตำบล
หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
โครงกำร
ที่
3 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนร้องวัวแดงหมู3่ ก่อสร้ำงลำนตำกพืชผลทำงกำรเกษตร

กิจกรรม

จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้ตำกพืชผลทำงกำรเกษตร
445,250
445,000
กว้ำง 25 ม. ยำว 40 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ม.

4 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนม่วงเขียวหมู4่ ต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่เก็บของ ต่อเติมอำคำรอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่
เก็บของประจำหมูบ่ ้ำน กว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 6.00 เมตร
5 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนน้ำจำหมู5่
ปรับปรุงบ่อบำดำลพร้อมติดตั้งแท้งค์น้ำประปำ ขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดตั้งแท้งค์น้ำแบบหอถังสูงเหล็ก
หมูบ่ ้ำน
ขนำด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม.

292,500

292,100

638,400

630,200

6 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนน้ำจำหมู6่

ปรับปรุงน้ำบำดำลประปำหมูบ่ ้ำน และขยำยเขตประปำหมูบ่ ้ำน
เจำะบ่อบำดำลขนำด 125 ม. ลึก 100 ม. และวำงท่อประปำ
ขนำด 2 นิว้

440,300

322,300

431,500

431,500

638,400

630,200

446,000

446,000

ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์
ประจำหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์

ขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมหอถังรูปทรงถ้วยแชมเปญ
ขนำด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม.
ขยำยเขตประปำหมูบ่ ้ำนและเจำะบ่อบำดำล
พร้อมทั้งตั้งถังรูปทรงถ้วยแชมเปญขนำด 15 ลบ.ม. สูง 15 ม.
ขยำยผิวจรำจรโดยกำรวำงท่อ คสล. ขนำด 0.80 ม.
พร้อมบ่อพัก โดยวำงท่อ ขนำด 0.80 ม. จำนวน 135 ท่อน
พร้อมบ่อพัก คสล.13 บ่อ
ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ประจำหมูบ่ ้ำน เพื่อใช้เป็นที่เก็บของ
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 9.00 เมตร
ปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง 3 ม. ยำว 3 ม.

302,300
276,000

296,000
275,900

97,500

97,500

ปุย๋ หมักชีวภำพอัดเม็ด

ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตปุย๋ ชีวภำพอัดเม็ด

125,000
4,999,750

4,733,300

ปรับปรุงน้ำบำดำลประปำหมูบ่ ้ำน และขยำย
เขตประปำหมูบ่ ้ำน

7 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนร้องวัวแดงหมู7่ ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน
8 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนม่วงม้ำเหนือ ขนำยเขตประปำหมูบ่ ้ำนและเจำะบ่อบำดำล
หมู่ 8
พร้อมทั้งตั้งถังแชมเปญ
9 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนม่วงม้ำใต้ หมู9่ โครงกำรขยำยผิวจรำจรและวำงท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก
10 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนใหม่ หมู1่ 0
11 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนร้อง หมู1่ 1
12 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนม่วงเขียว
หมู1่ 0
13 สันกำแพง ร้องวัวแดง บ้ำนร้อง หมู่ 11
รวมตำบลร้องวัวแดง

13
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ลำดับ อำเภอ
ตำบล
ที่
1 สันกำแพง สันกลำง

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

โครงกำร

2 สันกำแพง สันกลำง

บ้ำนมอญเหนือหมู1่ ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สุสำนบ้ำนมอญ)
บ้ำนมอญเหนือหมู1่ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

3 สันกำแพง สันกลำง

บ้ำนมอญเหนือหมู1่

4 สันกำแพง สันกลำง

บ้ำนมอญใต้หมู่ 2

5 สันกำแพง สันกลำง

บ้ำนสันกลำงเหนือ
หมู่ 3
บ้ำนสันกลำงเหนือ
หมู่ 4
บ้ำนสันกลำงเหนือ
หมู่ 4
บ้ำนสันกลำงเหนือ
หมู่ 4

6 สันกำแพง สันกลำง
7 สันกำแพง สันกลำง
8 สันกำแพง สันกลำง

9 สันกำแพง สันกลำง
10 สันกำแพง สันกลำง

11 สันกำแพง สันกลำง
12 สันกำแพง สันกลำง

บ้ำนสันกลำงเหนือ
หมู่ 4
บ้ำนสันกลำงเหนือ
หมู่ 4
บ้ำนสันกลำงเหนือ
หมู่ 4
บ้ำนสันกลำงเหนือ
หมู่ 4

กิจกรรม

ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินกำร
ไม่น้อยกว่ำ 560.00 ตำรำงเมตร
ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 3.50ม.
ยำว 48 ม. พื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 168.00 ตำรำงเมตร
ก่อสร้ำงสนำมบำสเกตบอล กว้ำง 16.00 ม. ก่อสร้ำงสนำมบำสเกตบอล กว้ำง 16.00 ม. ยำว 27.50 ม.
ยำว 27.50 ม.
พื้นที่ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 440.00 ตำรำงเมตร
ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินกำร
และปรับปรุงซ่อมแซมศำลำอเนกประสงค์
ไม่น้อยกว่ำ 652.00 ตำรำงเมตร
ส่งเสริมอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้
อบรมส่งเสริมอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้ ปลูกมะนำวนอกฤดู
เพำะเห็ด ปลูกดอกมะลิ
อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเพำะเลี้ยงโค
กลุ่มเพำะเลี้ยงโค กระบือ
กระบือ
อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเพำะเลี้ยงกบนำ
กลุ่มเพำะเลี้ยงกบนำ บ่อซีเมนต์
บ่อซีเมนต์
อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มจัก อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มจักสำนไม้กวำด
สำนไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว ก๋วยตีนช้ำง สุ่มเหล็ก ก้ำนมะพร้ำว ก๋วยตีนช้ำง สุ่มเหล็ก สุ่มไม้
สุ่มไม้
อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกำร
อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ
ปลูกผักปลอดสำรพิษ
อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่ม อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำยำ
ผลิตน้ำยำอเนกประสงค์ (ล้ำงจำน ซักผ้ำ
อเนกประสงค์ (ล้ำงจำน ซักผ้ำ ปรับผ้ำนุม่ )
ปรับผ้ำนุม่ )
อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกำรเพำะเห็ด
กำรเพำะเห็ด นำงฟ้ำ นำงรม
นำงฟ้ำ นำงรม
ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินกำร
ไม่น้อยกว่ำ 838 ตำรำเมตร
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จังหวัดขออนุมัติ
(บำท)
300,000

อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
300,000

100,000

99,400

300,000

300,000

400,000

400,000

457,142

309,600

58,760

57,900

60,150

59,600

26,060

25,500

49,930

48,900

55,880

54,800

145,580

123,500

450,000

450,000

ลำดับ อำเภอ
ตำบล
ที่
13 สันกำแพง สันกลำง
14 สันกำแพง สันกลำง
15
16
17
18
19
20

สันกำแพง
สันกำแพง
สันกำแพง
สันกำแพง
สันกำแพง
สันกำแพง

สันกลำง
สันกลำง
สันกลำง
สันกลำง
สันกลำง
สันกลำง

21 สันกำแพง สันกลำง
22 สันกำแพง สันกลำง
23 สันกำแพง สันกลำง
24 สันกำแพง สันกลำง
25 สันกำแพง สันกลำง
26 สันกำแพง สันกลำง

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

โครงกำร

กิจกรรม

จังหวัดขออนุมัติ
(บำท)
88,030

อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
79,500

200,000

178,600

212,840
85,775
58,350
119,250
33,500
100,000

207,800
75,700
53,300
106,200
28,500
100,000

ต่อเติมศำลำ บ้ำนสันกลำงใต้ หมูท่ ี่ 6

174,000

174,000

ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินกำร
ไม่น้อยกว่ำ 794.00 ตำรำงเมตร
ต่อเติมศำลำอเนกประสงค์ หมูท่ ี่ 7

426,000

426,000

176,000

176,000

อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มจักสำน ไม้กวำด
ก้ำนมะพร้ำว ก๋วยตีนช้ำง
อบรมกลุ่มเลี้ยงปลำดุกในบ่อซีเมนต์
ก่อสร้ำงโรงเรือนทุกหมูบ่ ้ำน จำนวน 7 โรงเรือน
ขนำดกว้ำง 5 ม. ยำว 20 ม. สูง 3.5 ม.
ก่อสร้ำงอำคำรเพำะพันธุ์ไก่ ขนำด 6x8 เมตร
ติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์เพื่อลดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำ

14,980

14,400

68,150
476,000

68,100
476,000

142,500
210,000
4,988,877
315,000

124,000
208,000
4,725,300
315,000

บ้ำนสันกลำงเหนือ อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่ม
หมู่ 4
เพำะเลี้ยงไก่เมือง
บ้ำนสันกลำงใต้หมู5่ พัฒนำและปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน
บ้ำนสันกลำงใต้หมู5่
บ้ำนสันกลำงใต้หมู5่
บ้ำนสันกลำงใต้หมู5่
บ้ำนสันกลำงใต้หมู5่
บ้ำนสันกลำงใต้หมู5่
บ้ำนสันกลำงใต้หมู่
6
บ้ำนสันกลำงใต้หมู่
6
บ้ำนสันกลำงใต้หมู่
6
บ้ำนริมกวงหมู่ 7

อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเพำะเลี้ยงไก่เมือง
และก่อสร้ำงอำคำรเพำะพันธุ์ไก่พื้นเมือง กว้ำง 4 ม. ยำว 6 ม.
ปรับปรุงระบบประปำหมูบ้ำน โดยทำกำรวำงท่อ PVC
ขนำด 4 หุน จำนวน 80 ท่อน พร้อมอุปกรณ์
อบรมส่งเสริมอำชีพปลูกมะนำวในบ่อซีเมนต์
อบรมส่งเสริมอำชีพปลูกมะนำวในบ่อซีเมนต์
อบรมส่งเสริมอำชีพด้วยกำรปลูกเห็ดนำงฟ้ำ
อบรมส่งเสริมอำชีพด้วยกำรปลูกเห็ดนำงฟ้ำ
อบรมส่งเสริมอำชีพ ไม้กวำดดอกหญ้ำ
อบรมส่งเสริมอำชีพ ไม้กวำดดอกหญ้ำ
ปุย๋ อัดเม็ด
ทำปุย๋ อัดเม็ด
อบรมส่งเสริมอำชีพด้วยกำรเย็บผ้ำ
อบรมส่งเสริมอำชีพด้วยกำรเย็บผ้ำ
ก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตบล๊อก สูง 1.80 ยำว 30 ม. ก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตบล๊อกสูง 1.80 ม. ยำว 30.00ม.

ต่อเติมศำลำ บ้ำนสันกลำงใต้ หมูท่ ี่ 6 ต.สัน
กลำง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ สุสำน
บ้ำนสันกลำงใต้ หมูท่ ี่ 6
ซ่อมแซมและปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์
ประจำหมูบ่ ้ำน
บ้ำนริมกวงหมู่ 7 อบรมส่งเสริมอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่ม
จักสำน ไม้กวำดก้ำนมะพร้ำว ก๋วยตีนช้ำง
สันกลำงเหนือ หมู่ 4 อบรมส่งเสริมอำชีพกลุ่มเลี้ยงปลำดุกบ่อซีเมนต์
สันกลำงเหนือ หมู่ 4 ก่อสร้ำงโรงเรือนผลิตพืชผักบ้ำนสันกลำงเหนือ

27 สันกำแพง สันกลำง สันกลำงใต้ หมู่ 5
28 สันกำแพง สันกลำง สันกลำงใต้ หมู่ 5
รวมตำบลสันกลำง
1 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนป่ำเส้ำหมู่ 1

เพำะเลี้ยงไก่เศรษฐกิจ
โซล่ำเซลล์เพื่อกำรเกษตร
28
ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณประโยชน์

ขุดลอกลำเหมืองควำมกว้ำง 2 ม. ลึก 0.3 ม. ยำว 3,500 ม.
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ลำดับ อำเภอ
ตำบล
หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
โครงกำร
ที่
2 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนป่ำเหวหมู่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำภำยในหมูบ่ ้ำน
3 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนเหล่ำหมู่ 3

ก่อสร้ำงท่อประปำภำยในหมูบ่ ้ำน

4 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนต้นโจ้กหมู่ 4

ปรับปรุงก่อสร้ำงหอถังเหล็กทรงแชมเปญ
(ไม่ตอกเข็ม)
5 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนสันเหนือหมู่ 5 ซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบ (กองทุนแม่ของแผ่นดิน)
6 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนสันเหนือหมู่ 6 โครงกำรต่อเติมอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้และ
ปรับปรุงศูนย์ฝึกอำชีพ บ้ำนสันเหนือ หมูท่ ี่ 6
7 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนสันกำแพงหมู่ 7 เกี่ยวกับกำรซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็น
ประโยชน์ต่อสำธำรณะ
8 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนสันใต้หมู8่
ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณประโยชน์โดยใช้
แรงงำนรำษฎรเป็นหลัก
9 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนสันใต้หมู9่
โครงกำรขุดลอกลำเหมืองและท่อระบำยน้ำ
บ้ำนสันใต้ หมูท่ 9ี่
10 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนสันไร่หมู1่ 0 ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณประโยชน์ในหมูบ่ ้ำน
11 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนน้อยหมู1่ 1

ปรับปรุงอำคำรตลำดชุมชนบ้ำนน้อย

12 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนสันตันบงหมู1่ 2 ปรับปรุงถนนหินคลุก
13 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนสันตันบงหมู1่ 2 ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณประโยชน์โดยใช้
แรงงำนรำษฎรเป็นหลัก
14 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนป่ำสักขวำง
กำรฝึกอบรมอำชีพกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำภูฐำน
หมู่ 13

กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำภำยในหมูบ่ ้ำนป่ำเหว ท่อ
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 นิว้ ควำมยำวรวม 1,920 ม.
วำงท่อประปำภำยในหมูบ่ ้ำนเหล่ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2-3
นิว้ ควำมยำว 3,136 ม.
ปรับปรุงก่อสร้ำงประปำหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ไม่ตอกเข็ม)
ขนำด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.
ซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
ปรับปรุงอำคำรศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ก่อสร้ำงรั้วด้ำนหลัง
และด้ำนข้ำง ควำมยำว 33 ม. เปลี่ยนประตูทำงเข้ำ
ต่อเติมศูนย์กำรเรียนรู้และปรับปรุงศูนย์ฝึกอำชีพ ขนำด 4x6 ม.

จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
350,000
350,000
455,000

455,000

350,000

350,000

234,000

169,100

249,900

249,000

ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ คสล.

500,000

468,300

ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณประโยชน์ กว้ำง 3-4 ม.
ยำว 1,030 ม.
ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณประโยชน์โดยใช้แรงงำนรำษฎร
ในหมูบ่ ้ำน ยำว 2,710 ม.
ขุดลอกลำเหมืองสำธำรณประโยชน์โดยใช้แรงงำนรำษฎร
ยำว 1,800 ม.
ปรับปรุงอำคำรตลำดชุมชน ขนำด 15x30 ม.
พร้อมเทคอนกรีต หนำ 0.15 ม.
ปรับปรุงถนนสำธำรณประโยชน์ หินคลุกรวม 515 ลบ.ม.
ขุดลอกลำเมืองสำธำรณประโยชน์ ยำวรวม 800 ม.

162,000

162,000

306,000

306,000

207,000

207,000

372,300

372,300

191,000
144,000

154,300
144,000

ฝึกอบรมอำชีพกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำภูฐำน

360,200

269,200
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ลำดับ อำเภอ
ตำบล
หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
โครงกำร
ที่
15 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนออน หมู่ 14 กำรซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ
16 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนสันเหนือ หมู่ 5 ขุดลอกลำเหมืองและรำงระบำยน้ำสำธำรณะ
โดยแรงงำนรำษฎร
17 สันกำแพง สันกำแพง บ้ำนน้อย หมู่ 11 ซ่อมแซมคันเหมืองสำธำรณประโยชน์
รวมตำบลสันกำแพง
17
โครงกำรศำลำรวมใจบ้ำนแม่ตำด
1 สันกำแพง ห้วยทรำย บ้ำนแม่ตำดหมู1่
2 สันกำแพง ห้วยทรำย บ้ำนหนองแสะหมู2่ ก่อสร้ำงศำลำสำมัคคี ประจำหมูบ่ ้ำน
ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปำหมูบ่ ้ำน
3 สันกำแพง ห้วยทรำย บ้ำนล้ำนตองหมู3่
สันกำแพง ห้วยทรำย บ้ำนสันข้ำวแคบ
ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์
4
กลำงหมู่4
สันกำแพง ห้วยทรำย หมู5่
ก่อสร้ำงประปำหอถังเหล็กทรงแชมเปญ
(ไม่ตอกเข็ม)
5
6

สันกำแพง ห้วยทรำย บ้ำนดอยชิวหมู6่

7 สันกำแพง ห้วยทรำย บ้ำนดอยชิวหมู6่
สันกำแพง ห้วยทรำย บ้ำนป่ำตึงหมู7่
8
9 สันกำแพง ห้วยทรำย
10 สันกำแพง ห้วยทรำย
11 สันกำแพง ห้วยทรำย
รวมตำบลห้วยทรำย
1 สันกำแพง ออนใต้
2 สันกำแพง ออนใต้

ก่อสร้ำงประปำหอถังเหล็กทรงแชมเปญ
(ไม่ตอกเข็ม)
ก่อสร้ำงวำงท่อประปำหมูบ่ ้ำน
ก่อสร้ำงวำงท่อประปำหมูบ่ ้ำน

กิจกรรม
กำรซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
3 นิว้ ยำวรวม 2,970 ม.
ขุดลอกลำเหมืองและรำงระบำยน้ำ ยำว 3,500 เมตร
ซ่อมแซมคันเหมือง ยำว 250 เมตร
ก่อสร้ำงศำลำรวมใจแม่ตำด กว้ำง 8 ม. ยำว 16 ม.
ก่อสร้ำงศำลำสำมัคคี กว้ำง 8 ม. ยำว 16 ม.
ก่อสร้ำงวำงท่อประปำหมูบ่ ้ำน ท่อ pvc ขนำด 3 นิว้ 982 ท่อน
ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ กว้ำง 8 ม. ยำว 16 ม.
ก่อสร้ำงประปำหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ไม่ตอกเข็ม)
ควำมจุ 20 ลูกบำศก์เมตร สูง 20 ม. พร้อมเจำะบ่อบำดำล 6
นิว้ ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 100 ม. และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำ
ก่อสร้ำงประปำหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ไม่ตอกเข็ม)
ควำมจุ 20 ลูกบำศก์เมตร สูง 20 ม.
วำงท่อประปำ จำนวน 265 ท่อน
เปลี่ยนท่อเมนประปำหมูบ่ ้ำน วำงท่อ พีวีซี ขนำด 2 นิว้
จำนวน 1,158 ท่อน
สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ กว้ำง 5 ม. ยำว 10 ม.
ก่อสร้ำงศำลำ กว้ำง 8 ม. ยำว 16 ม.
ก่อสร้ำงรั้วสนำมกีฬำ สูง 2.1 ม. ยำว 73 ม.

บ้ำนป่ำตึงหมู7่
ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์
บ้ำนห้วยทรำยหมู8่ ก่อสร้ำงศำลำรวมใจพัฒนำ
6 บ้ำนดอยซิว
ก่อสร้ำงรั้วสนำมกีฬำ
11
บ้ำนป่ำเหียง หมู1่ โครงกำรต่อเติมศำลำอเนกประสงค์ประจำ
ปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์ ต.ออนใต้ จำกเหตุวำตภัย
หมูบ่ ้ำน
บ้ำนโห้ง หมู2่
โครงกำรขุดลอกลำเหมืองและก่อสร้ำงฝำยแบ่ง ขุดลอกลำเหมือง ควำมยำว 1,500 ม. และก่อสร้ำงฝำย
น้ำ
แบ่งน้ำจำนวน 5 จุด
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จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
555,000
549,400
189,000

189,000

59,600
5,000,000
613,000
642,000
649,000
642,000

59,600
4,769,200
613,000
642,000
649,000
642,000

632,000

621,200

356,000

356,000

89,000
397,000

89,000
397,000

210,000
613,000
155,000
4,998,000
349,000

210,000
613,000
137,100
4,969,300
349,000

66,000

66,000

ลำดับ อำเภอ
ตำบล
ที่
3 สันกำแพง ออนใต้
4 สันกำแพง ออนใต้
5 สันกำแพง ออนใต้
6 สันกำแพง ออนใต้
7 สันกำแพง ออนใต้
8 สันกำแพง ออนใต้
9 สันกำแพง ออนใต้

10 สันกำแพง ออนใต้
11 สันกำแพง ออนใต้
12 สันกำแพง ออนใต้
13 สันกำแพง ออนใต้
14 สันกำแพง ออนใต้
15 สันกำแพง ออนใต้
16 สันกำแพง ออนใต้
17 สันกำแพง ออนใต้

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
บ้ำนโห้ง หมู2่
บ้ำนริมออน หมู3่

โครงกำร

กิจกรรม

โครงกำรปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์
โครงกำรวำงท่อบ่อพักลำน้ำเหมือง

ปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์
วำงท่อระบำยน้ำขนำด 1.20 ม. จำนวน 47 ท่อน
พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ ควำมยำวรวม 50 ม.
บ้ำนริมออน หมู3่
โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ำดิบ
ก่อสร้ำงถังเก็บน้ำใส กว้ำง 3.5 ม. ยำว 6.85 ม. สูง 2.44 ม.
บ้ำนป่ำแงะ หมู4่
โครงกำรวำงท่อและขุดลอกลำเหมืองเพื่อ
วำงท่อระบำยน้ำขนำด 0.60 ม. จำนวน 126 ท่อน
กำรเกษตร
พร้อมบ่อพัก จำนวน 14 บ่อ ควำมยำวรวม 140.00 ม.
บ้ำนริมออนใต้ หมู5่ โครงกำรปรับปรุงระบบกรองน้ำประปำและวำง ปรับปรุงระบบประปำ ถังกรองสนิมเหล็ก วำงท่อ PE 570 ม.
ท่อส่งน้ำประปำหมูบ่ ้ำน
บ้ำนริมออนใต้ หมู5่ โครงกำรก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์
ก่อสร้ำงอำคำรเพิ่มเติมในศำลำอเนกประสงค์ประจำหมูบ่ ้ำน
บ้ำนแม่ผำแหน หมู6่ โครงกำรขุดลอกอ่ำงเก็บน้ำภัยแล้ง
ขุดลอกสระเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง กว้ำงเฉลี่ย 52.00 ม.
ยำวประมำณ 65.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. หรือมีปริมำตร
ดินขุดไม่น้อยกว่ำ 6,760.00 ลบ.ม.
บ้ำนป่ำตึง หมู7่
โครงกำรซ่อมแซมเปลี่ยนท่อส่งน้ำดิบ
วำงท่อประปำ ท่อขนำด 3 นิว้ ระยะทำง 700 เมตร
ประปำหมูบ่ ้ำน
บ้ำนป่ำตึง หมู7่
โครงกำรสร้ำงฝำยกั้นน้ำลำห้วยกิ่วดู่
ก่อสร้ำงฝำยกั้นน้ำ ค.ส.ล.
บ้ำนป่ำตึง หมู7่
โครงกำรขุดลอกลำเหมืองสำธำรณะประจำ
ขุดลอกลำเหมือง ควำมยำว 1,390 ม.
หมูบ่ ้ำน
บ้ำนป่ำตึง หมู7่
โครงกำรซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคำ
เปลี่ยนกระเบือ้ งหลังคำอำคำรอเนกประสงค์จำกกระเบือ้ ง
ศำลำอเนกประสงค์
ลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลชีท
บ้ำนปง หมู8่
โครงกำรปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำ
วำงท่อเมนประปำ ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด 3 นิว้
ประปำภูเขำ PVC
ยำวรวม 3,200 ม.
บ้ำนปง หมู8่
โครงกำรซ่อมแซมศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
ซ่อมแซมศูนย์กำรเรียนรู้ ต.ออนใต้ จำกเหตุวำตภัย
พอเพียงตำบลออนใต้
บ้ำนป่ำห้ำ หมู9่
โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ำดิบ (น้ำใส)
ก่อสร้ำงถังเก็บน้ำใส กว้ำง 3.5 ม. ยำว 6.85 ม. สูง 2.44 ม.
บ้ำนแพะ หมู1่ 0 โครงกำรปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปำ
วำงท่อเมนประปำหมูบ่ ้ำน ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด 3 นิว้
หมูบ่ ้ำน PVC
ยำวรวม 1,700 ม.
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จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
67,000
67,000
275,000
239,700
290,000
365,000

290,000
340,900

162,000

143,800

341,000
345,000

337,400
308,500

107,000

107,000

99,000
66,000

99,000
39,600

184,000

184,000

500,000

499,900

253,000

253,000

290,000
455,000

290,000
380,200

ลำดับ อำเภอ
ตำบล
ที่
18 สันกำแพง ออนใต้
19 สันกำแพง ออนใต้
20 สันกำแพง ออนใต้
รวมตำบลออนใต้
รวมอำเภอสันกำแพง

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
บ้ำนป่ำเปำงำม
หมู่ 11
บ้ำนโห้ง หมู่ 2
บ้ำนป่ำเปำงำม
หมู1่ 1

โครงกำร
วำงท่อเมนประปำภูเขำ
ก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์
ก่อสร้ำงฝำยกั้นน้ำ ค.ส.ล.

กิจกรรม
วำงท่อเมนประปำภูเขำ ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนำด 3 นิว้
ยำวรวม 2,500 ม.
ก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมหมูบ่ ้ำน
ก่อสร้ำงฝำยกั้นน้ำยำวรวม 12 เมตร

20
171
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จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
483,000
464,000
132,000
99,000

132,000
99,000

4,928,000
49,697,226

4,690,000
47,273,000

