
 

จังหวัด เชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 สารภี ขวัมุง ป่าเด่ือ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 498,600         498,600         
2 สารภี ขวัมุง สันทรายกอ้ม โครงการสร้างเสริม และพัฒนาศก.พอเพียง ส่งเสริมอาชีพ 2 กจิกรรม 399,400         335,800         
3 สารภี ขวัมุง ขวัมุง โครงการปรับปรุงศาลาเกบ็วัสดุส่ิงของ ปรับปรุงศาลาเกบ็วัสดุส่ิงของ 208,240         205,400         
4 สารภี ขวัมุง ปากเหมือง โครงการปรับปรุงศาลาเกบ็ส่ิงของ SML ปรับปรุงศาลาเกบ็ส่ิงของ กว้าง 4.5 ยาว 5 ม. 150,887         149,800         
5 สารภี ขวัมุง ขวัมุง โครงการผลิตน ้าด่ืมเพื่อชุมชนบ้านท่ามะโอ-น ้าล้อม ส่งเสริมอาชีพ 138,500         -                 
6 สารภี ขวัมุง ขวัมุง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารวิสาหกจิชุมชนบ้าน

ท่ามะโอ-น ้าล้อม
ต่อเติมอาคารวิสาหกจิชุมชน 128,389         128,300         

7 สารภี ขวัมุง ขวัมุง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หลัง
เกา่บ้านท่ามะโอ - น ้าล้อม

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 216,100         216,100         

8 สารภี ขวัมุง ขวัมุง โครงการปรับปรุงและขยายอาคารโรงเกบ็ของ (ศูนยเ์ด็ก
เล็กเกา่)

ปรับปรุงอาคารโรงเกบ็ของ 497,000         497,000         

9 สารภี ขวัมุง หัวดง โครงการปรับปรุงอาคารโรงเกบ็ของ ปรับปรุงอาคารโรงเกบ็ของ กว้าง 12 ม. 
ยาว 20 ม. สูง 3 ม. มีพื นด้าเนินการ 240 ตร.ม.

328,980         328,900         

10 สารภี ขวัมุง หัวดง โครงการปรับปรุงลานฌาปนสถานล้องโป่ง ปรับปรุงลานฌาปนสถาน  มีพื นที่ด้าเนินการ 
576 ตร.ม.

176,100         175,300         

11 สารภี ขวัมุง หัวดง โครงการปรับปรุงขยายศาลาที่พักอเนกประสงค์ ปรับปรุงศาลาที่พัก กว้าง 5 ม. ยาว 8 ม. 
สูง 3.88 ม. มีพื นที่ด้าเนินการ 40 ตร.ม.

200,000         200,000         

12 สารภี ขวัมุง หัวดง โครงการซื อเคร่ืองคัดล้าไยคัดสด ซื อเคร่ืองคัดล้าไย 300,000         291,000         
13 สารภี ขวัมุง ไร่ดง โครงการปรับปรุงอาคาร SML และลานออกก้าลังกาย

ผู้สูงอายุ
ปรับปรุงอาคาร SML กว้าง 5.85 ม. ยาว 
19.60 ม. สูง 3 ม. มีพื นที่ด้าเนินการ 
114.66 ตร.ม. และลานคอนกรีต 
หนา 0.12 ม. มีพื นที่ด้าเนินการ 262 ตร.ม.

494,500         493,600         

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
14 สารภี ขวัมุง เด่ืองกเหนือ โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงเกบ็ของให้เป็นอาคาร

อเนกประสงค์
ต่อเติมโรงเกบ็ของ กว้าง 7.5 ม. ยาว 27 ม. 
สูง 3.7 ม. มีพื นที่ด้าเนินการ 202.5 ตร.ม.

499,500         499,500         

15 สารภี ขวัมุง เด่ืองกใต้ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้าน
เด่ืองกใต้ ม.10

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 10 ม. ยาว 
12 ม. สูง 3.5 ม. มีพื นที่ด้าเนินการ 110 ตร.ม. 
และเทลานคอนกรีต กว้าง 9.5 ม. ยาว 39.3 ม.
 หนา 0.1 ม.

495,000         495,000         

16 สารภี ขวัมุง ต.ขวัมุง โครงการเลี ยงไกพ่ันธุ์ไข่ เลี ยงไกพ่ันธุ์ไข่ 268,100         150,000         
16 4,999,296      4,664,300      

1 สารภี ชมภู หนองป่าแสะ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมร้านค้าชุมชน ซ่อมแซมร้านค้าชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ
จ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตร

200,300         200,300         

2 สารภี ชมภู หนองป่าแสะ โครงการปรับปรุงพื นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจ้าหน่าย
สินค้าทางการเกษตร

ปรับปรุงพื นที่สาธารณประโยชน์ กอ่สร้างพนัง
กนัตล่ิง สูง 1.75 ม. ยาว 5.5 ม.

244,000         232,400         

3 สารภี ชมภู พญาชมภู โครงการกอ่สร้างก้าแพงกนัตล่ิงพัง คสล. ในล้าเหมือง
ส่งน ้าเพื่อการเกษตร

สร้างก้าแพงกนัตล่ิงพัง สูง 1.75 ม. ยาว 102 ม. 440,300         437,100         

4 สารภี ชมภู บ้านป่ากล้วย โครงการปรับปรุงสร้างศูนยบ์ริการผู้สูงอายแุละส่งเสริม
การประกอบอาชีพ

สร้างศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ 426,000         426,000         

5 สารภี ชมภู ท่าต้นกวาว โครงการปรับปรุงสนามกฬีาเฉลิมพระเกยีรติ ปรับปรุงสนามกฬีา สนามฟุตซอล 441,000         436,600         
6 สารภี ชมภู ทุ่งขี เสือ โครงการปรับปรุงสร้างหลังคาครอบลานกฬีาเพื่อเป็น

ศูนยบ์ริการผู้สูงอายแุละส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ
สร้างหลังคาครอบลานกฬีา 431,200         431,000         

7 สารภี ชมภู บุปผาราม โครงการปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000         400,000         
8 สารภี ชมภู บุปผาราม โครงการขดุลอกล้าเหมืองเพื่อการเกษตร ขดุลอกล้าเหมือง 44,300           44,300           
9 สารภี ชมภู แม่สะลาบ โครงการซ่อมแซมถนนในชุมชนเพื่อการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร
ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกบดอดัแน่น 294,100         196,900         

10 สารภี ชมภู แม่สะลาบ โครงการการก้าจดัวัชพืช และขดุลอกล้าเหมือง
ปรับปรุงระบบส่งน ้าเพื่อใช้ในการเกษตร

ก้าจดัวัชพืช และขดุลอกล้าเหมือง 149,800         149,800         

11 สารภี ชมภู ศรีดอนมูล โครงการกอ่สร้างก้าแพงกนัตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็กใน
ล้าเหมืองส่งน ้าทางการเกษตร

สร้างก้าแพงกนัตล่ิง คสล. 323,200         320,800         

รวมต ำบลขัวมุง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12 สารภี ชมภู ศรีดอนมูล โครงการปูกระเบื องต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ ต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ 117,500         117,500         
13 สารภี ชมภู ร่มป่าตอง โครงการปรับปรุงพื นที่สุสานสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงพื นที่สุสาน กอ่สร้างลานคอนกรีตบริเวณ

สุสานบ้านร่มป่าตอง
294,000         294,000         

14 สารภี ชมภู ร่มป่าตอง โครงการขดุลอกล้าเหมืองเพื่อระบบส่งน ้าทางการเกษตร ขดุลอกล้าเหมือง 149,800         149,800         

15 สารภี ชมภู ต.ชมภู ม.1-6 โครงการขดุลอกและพัฒนาแหล่งน ้าสาธารณะเพื่อใช้
ในการเกษตร

ขดุลอกแหล่งน ้า จ้านวน 28 แห่ง และ นอกเขต
ต้าบลชมภู จ้านวน 2 แห่ง

990,000         990,000         

16 สารภี ชมภู ต.ชมภู โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยอ์้านวยความเป็น
ธรรมประจ้าต้าบล ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ซ่อมแซมอาคารศูนยอ์้านวยความเป็นธรรมประจ้า
ต้าบล

50,400           49,600           

16 4,995,900      4,876,100      
1 สารภี ไชยสถาน ต้นโชคหลวง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ม.1 ซ่อมแซมระบบประปา ความยาว 1,000 ม. 477,000         462,000         
2 สารภี ไชยสถาน ศรีสองเมือง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคม

หมูบ่้าน ม.2
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคม 476,000         476,000         

3 สารภี ไชยสถาน ศรีบุญเรือง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยปรับยกระดับ
ผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.3

ซ่อมแซมผิวจราจร หนา 0.05 ม.
พื นที่ด้าเนินการ 175 ตร.ม.

74,000           74,000           

4 สารภี ไชยสถาน ศรีบุญเรือง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมูบ่้าน ม.3 ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมูบ่้าน 190,000         190,000         
5 สารภี ไชยสถาน ศรีบุญเรือง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารชมรมผู้สูงอายุ

ม.3
ซ่อมแซมต่อเติมอาคารชมรมผู้สูงอายุ 80,000           80,000           

6 สารภี ไชยสถาน นันทาราม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ด้านทิศใต้ ในสุสานบ้านนันทาราม ม.4

ซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 1 แห่ง 468,000         468,000         

7 สารภี ไชยสถาน นันทาราม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 
ด้านทิศตะวันตก,ปรับปรุงเมรุและเชิงตะกอนเผาศพ 
และทาสีรั ว ในสุสานบ้านนันทาราม ม.4

ซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 1 แห่ง 244,000         244,000         

8 สารภี ไชยสถาน บ้านยวม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ 1 แห่ง 470,000         470,000         
9 สารภี ไชยสถาน โพธิมงคล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาศูนยฝึ์กวิชาชีพ ม.6 ซ่อมแซมศาลาศูนยฝึ์กวิชาชีพ 1 แห่ง 284,000         284,000         

10 สารภี ไชยสถาน โพธิมงคล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Over-Lay ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6

ซ่อมแซมผิวจราจร หนา 0.05 ม. กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. พื นที่ด้าเนินการ 200 ตร.ม.

72,000           72,000           

รวมต ำบลชมภู
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 สารภี ไชยสถาน โพธิมงคล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ใน

สุสานบ้านโพธิมงคล ม.6
ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ 1 แห่ง 125,000         125,000         

12 สารภี ไชยสถาน เชียงขาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์กองทุน
หมูบ่้าน บ้านเชียงขาง ม.7

ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 1 แห่ง 499,000         499,000         

13 สารภี ไชยสถาน ต้นยางหลวง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมูบ่้าน ม.8 ซ่อมแซมศาลาประชาคม 1 แห่ง 192,000         192,000         
14 สารภี ไชยสถาน ต้นยางหลวง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลากองทุนหมูบ่้าน

 ม.8
ซ่อมแซมต่อเติมศาลากองทุนหมูบ่้าน 1 แห่ง 208,000         170,400         

15 สารภี ไชยสถาน ต้นโชค, ศรีสองเมือง, 
ศรีบุญเรือง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาย
หลักในต้าบลหมูท่ี่ 1,2,และ3 ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ซ่อมแซมถนน ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. กว้าง 0.5-1 ม. ยาว 2,300 ม.
 พื นที่ด้าเนินการ 900 ตร.ม.

354,000         354,000         

16 สารภี ไชยสถาน นันทาราม, เชียงขาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาย
หลักในต้าบล หมูท่ี่ 4 และ 7 ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ซ่อมแซมถนน ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. กว้าง 0.5-1 ม. ยาว 800 ม. 
พื นที่ด้าเนินการ 650 ตร.ม.

256,000         256,000         

17 สารภี ไชยสถาน นันทาราม, ต้นยาง
หลวง, บ้านยวม, โพธิ

มงคล

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนสาย
หลักในต้าบล หมูท่ี่ 4,5,6,8 ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ซ่อมแซมถนน ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. กว้าง 0.5-1 ม. ยาว 3,000 ม.
 พื นที่ด้าเนินการ 1,150 ตร.ม.

453,000         453,000         

18 สารภี ไชยสถาน ศรีบุญเรือง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบOver-Lay 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ ถนนทางเขา้วัดศรีบุญ
เรือง ม.3

ซ่อมแซมผิวจราจร พื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
200 ตร.ม.

72,000           72,000           

18 4,994,000      4,941,400      
1 สารภี ดอนแกว้ ต้าหนักเหนือ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านปรับปรุงระบบ

ผลิตน ้าประปา ม.1
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 492,200         484,600         

2 สารภี ดอนแกว้ ต้าหนักเหนือ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.1 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. 
ยาว 10 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.

265,100         249,900         

3 สารภี ดอนแกว้ ต้าหนักใต้ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. 
ยาว 18 ม. มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม.

497,000         490,400         

รวมต ำบลไชยสถำน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 สารภี ดอนแกว้ ต้าหนักใต้ โครงการกอ่สร้างห้องน ้า ม.1 กอ่สร้างห้องน ้า กว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. 

มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม.
217,000         205,500         

5 สารภี ดอนแกว้ สันต้นกอก โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.3 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. 
ยาว 12 ม. พื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม.

491,000         440,000         

6 สารภี ดอนแกว้ สันต้นกอก โครงการขดุลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ ม.3 ขดุลอกล้าเหมือง กว้าง 1-2 ม. ลึก 0.5 ม. มี
พื นที่ขดุไม่น้อยกว่า 18,350 ลบ.ม.

223,000         223,000         

7 สารภี ดอนแกว้ ดอนแกว้ โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.4 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พื นที่ไม่น้อยกว่า 
141 ตร.ม.

391,800         305,500         

8 สารภี ดอนแกว้ ดอนแกว้ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบ
ผลิตน ้าประปา หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงระบบประปา 142,000         111,800         

9 สารภี ดอนแกว้ ดอนแกว้ โครงการขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ ม.4 ขดุลอกล้าเหมือง กว้าง 1-1.5 ม. ลึก 0.5 ม.
มีพื นที่ขดุไม่น้อยกว่า 14,800 ลบ.ม.

180,000         180,000         

10 สารภี ดอนแกว้ ดอนแกว้ โครงการชุดลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ ม.5 ขดุลอกล้าเหมือง กว้าง 0.5-0.1 ม. ลึก 0.5 ม. 
มีพื นที่ขดุลอกไม่น้อยกว่า 16,400 ตร.ม.

200,000         200,000         

11 สารภี ดอนแกว้ ดอนแกว้ โครงการกอ่สร้างหลังคาครอบลานกจิกรรม หมูท่ี่ 5 กอ่สร้างหลังคาครอบลาน กว้าง 8 ม. ยาว 15 ม. 348,000         348,000         
12 สารภี ดอนแกว้ ดอนแกว้ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.5 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดพื นที่ 31 

ตร.ม.
71,000           71,000           

13 สารภี ดอนแกว้ น ้าโจ้ โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5 ม. 
ยาว 12 ม. พื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.

300,000         299,600         

14 สารภี ดอนแกว้ น ้าโจ้ โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ พื นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 73.80 ตร.ม.

274,000         273,500         

15 สารภี ดอนแกว้ น ้าโจ้ โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน ้า กอ่สร้างวางท่อระบายน ้า  คสล. ศก.0.6 ม. 
ยาว 25 ม. พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ

140,000         131,100         

16 สารภี ดอนแกว้ สันกลาง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.7 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. 
ยาว 16 ม. พื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.

226,000         226,000         

17 สารภี ดอนแกว้ สันกลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านปรับปรุงระบบ
ผลิตน ้าประปาและวางท่อส่งน ้า ม.7

ปรับปรุงระบบประปา ขนาด 4 นิ ว 
ระยะทาง 1,880 ม.

488,000         452,400         
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
18 สารภี ดอนแกว้ ดอนแกว้ โครงการเลี ยงกบในบ่อซีเมนต์ เลี ยงกบในบ่อซีเมนต์ 53,200           53,200           

18 4,999,300      4,745,500      
1 สารภี ท่ากว้าง บ้านหัวหลิม หมูท่ี่ 1 โครงการขยายท่อประปาหมูบ่้าน ม.1 ขยายท่อประปา  ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า

 2,108 ม.
445,000         445,000         

2 สารภี ท่ากว้าง บ้านหัวหลิม หมูท่ี่ 1 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  
พื นที่ไม่น้อยกว่า 82 ตร.ม.

155,000         155,000         

3 สารภี ท่ากว้าง หนองโป่ง หมูท่ี่ 2 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 9 ม. 
ยาว 6 ม. สูง 3.50 ม.

492,000         489,500         

4 สารภี ท่ากว้าง หนองโป่ง หมูท่ี่ 2 โครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคารปุย๋หมัก ม.2 ซ่อมแซมอาคารโรงปุย๋หมัก กว้าง 9 ม. 
ยาว 6 ม. สูง 3.50 ม.

188,000         188,000         

5 สารภี ท่ากว้าง บ้านแคว หมูท่ี่ 3 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.3 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 13 ม. 
ยาว 16 ม. สูง 4.50 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 
208 ตร.ม.

486,000         486,000         

6 สารภี ท่ากว้าง บ้านแคว หมูท่ี่ 3 โครงการวางท่อระบายน ้าล้าเหมืองสาธารณะหมูบ่้าน 
ม.3

วางท่อระบายน ้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.80 ม. จ้านวน 40 ท่อน

205,000         192,400         

7 สารภี ท่ากว้าง บ้านร้องเด่ือ หมูท่ี่ 4 โครงการต่อเติมซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาอาชีพ บ้านร้องเด่ือ ซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนยพ์ัฒนาอาชีพ 179,357         179,300         
8 สารภี ท่ากว้าง บ้านร้องเด่ือ หมูท่ี่ 4 โครงการต่อเติมซ่อมแซมอาคารเกบ็ของประจ้าหมูบ่้าน ซ่อมแซมอาคาร ขนาดกว้าง 14 ม. ยาว 16 ม.

 สูง 3.5 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 157.40 ตร.ม.
498,144         497,000         

9 สารภี ท่ากว้าง บ้านในแคว หมูท่ี่ 5 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก กอ่สร้างวางท่อระบายน ้า คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 0.80 ม. จ้านวน 40 ท่อน

205,000         192,400         

10 สารภี ท่ากว้าง บ้านในแคว หมูท่ี่ 5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จ้านวน
 1 หลัง

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 3 ม. ยาว 
15 ม.

217,000         217,000         

11 สารภี ท่ากว้าง บ้านท่ากว้าง หมูท่ี่ 6 โครงการวางท่อระบายน ้าล้าเหมืองสาธารณะ วางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 ม. 
จ้านวน 28 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 
1.28x1.40x1.70 ม. จ้านวน 3 บ่อ

670,000         630,600         

12 สารภี ท่ากว้าง บ้านแควตุ้น หมูท่ี่ 7 โครงการซ่อมแซมและบูรณะทรัพยสิ์นที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 12 ม.
 ยาว 21 ม. สูง 4 ม.

410,000         410,000         

รวมต ำบลดอนแก้ว
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 สารภี ท่ากว้าง บ้านแคว หมูท่ี3่ โครงการปรับปรุงอาคารศูนยด้์ารงธรรม ต.ท่ากว้าง ซ่อมแซมอาคาร ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. 91,000           91,000           
14 สารภี ท่ากว้าง บ้านในแคว หมูท่ี่ 5 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิและอาชีพ

ครอบครัวตามหลักปรัชญา ศก.พอเพียง ม.5
ส่งเสริมอาชีพ 7 กจิกรรม 270,000         -                 

15 สารภี ท่ากว้าง บ้านแควตุ้น หมูท่ี่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร

ส่งเสริมอาชีพ จดัซื อเคร่ืองร่อนล้าไย จ้านวน 4 
เคร่ือง

285,000         285,000         

16 สารภี ท่ากว้าง ระดับต้าบล โครงการท้าปุย๋หมักอนิทรียจ์ากเศษใบไม้และวัชพืช ถา่ยทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร การผลิตปุย๋
หมัก จ้านวน 7 หมูบ่้าน

30,000           30,000           

17 สารภี ท่ากว้าง ระดับต้าบล โครงการสร้างสุขสู่ผู้สูงวัย จดักจิกรรมอบรม 20,000           -                 
18 สารภี ท่ากว้าง หัวหลิม โครงการปุย๋หมักเพื่อชุมชน ม.1 กจิกรรมท้าปุย๋หมัก 95,000           -                 
19 สารภี ท่ากว้าง ต.ท่ากว้าง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้าบลท่ากว้าง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 58,400           54,600           

19 4,999,901      4,542,800      
1 สารภี ท่าวังตาล เจดียเ์หล่ียม โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล.ม.1 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 8 ม. 

ยาว 12 ม.
365,600         365,600         

2 สารภี ท่าวังตาล บ้านป่าเปอะ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ม.2 ปรับปรุงระบบประปา พีวีซี ขนาด 3 นิ ว
จ้านวน 370 ท่อน

310,600         310,600         

3 สารภี ท่าวังตาล บ้านกลาง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คสล. ม.3 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 18.8 ม.

248,100         248,100         

4 สารภี ท่าวังตาล บ้านโป่ง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คสล. ม.4 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 6 ม. 
ยาว 30 ม.

195,400         195,400         

5 สารภี ท่าวังตาล บ้านโป่ง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.ม.4 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. 
กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. มีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า
 240 ตร.ม.

136,905         136,900         

6 สารภี ท่าวังตาล บ้านป่างิ ว โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. ม.5 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 8 ม.

245,800         245,800         

7 สารภี ท่าวังตาล บ้านป่าเส้า โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คสล. ม.6 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 6 ม.
ยาว 21.5 ม.

373,000         373,000         

รวมต ำบลท่ำกวำ้ง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
8 สารภี ท่าวังตาล บวกหัวช้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ม.7 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม.

กว้าง 4 ม. ยาว 36 ม. หรือมีพื นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม.

89,856           89,800           

9 สารภี ท่าวังตาล บวกหัวช้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 11 ม.

135,200         135,200         

10 สารภี ท่าวังตาล บวกครกเหนือ โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. ม.8 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 6 ม.

183,100         183,100         

11 สารภี ท่าวังตาล บวกครกใต้ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ม.9 ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. มีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
และไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.00-0.30 ม.

232,547         232,500         

12 สารภี ท่าวังตาล สันป่ากว่าว โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คสล. ม.10 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 6 ม.
ยาว 9 ม.

270,400         270,400         

13 สารภี ท่าวังตาล บ้านช้างค ้า โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ คสล. ม.11 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 6 ม. ยาว
 16 ม.

303,800         303,800         

14 สารภี ท่าวังตาล บ้านหางแคว โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ม.12 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม.
 ยาว 98 ม. และ ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 91 ม.
 มีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.

346,049         346,000         

15 สารภี ท่าวังตาล บ้านป่ากล้วย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านพร้อม
เปล่ียนท่อส่งน ้าพีวีซี ม.13

ซ่อมแซมระบบประปา พีวีซี ขนาด 4 นิ ว 
จ้านวน 180 ท่อน

307,300         307,300         

16 สารภี ท่าวังตาล หมูท่ี่ 6 7 และ 8 โครงการขดุลอกท้าความสะอาดล้าเหมืองสะเลียม 
ม.6, 7, 8

ขดุลอกล้าเหมือง กว้าง 1.5 ม. ยาว 500 ม. 
ลึก 0.6 ม. ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.

67,500           67,500           

17 สารภี ท่าวังตาล บ้านหางแคว 
บ้านป่ากล้วย

โครงการขดุลอกท้าความสะอาดรางส่งน ้า 
ม.12-ม.13

ขดุลอกท้าความสะอาดรางส่งน ้า กว้าง 1.5 ม. 
ยาว 500 ม. ลึก 0.6 ม. ปริมาณดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.

67,500           67,500           

18 สารภี ท่าวังตาล บ้านโป่ง 
บ้านป่ากล้วย

โครงการขดุลอกท้าความสะอาดรางส่งน ้า คสล.ม.4-ม.
13

ขดุลอกท้าความสะอาดรางส่งน ้า กว้าง 1.5 ม. 
ยาว 500 ม. ลึก 0.6 ม. ปริมาณดินขดุไม่น้อย
กว่า 450 ลบ.ม.

67,500           67,500           
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
19 สารภี ท่าวังตาล บ้านกลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ม.3 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง

 4 ม. ยาว 108 ม. ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 
0.00-0.30 ม. มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม.

226,244         226,200         

20 สารภี ท่าวังตาล บ้านกลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.  ม.3 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง
 4 ม. ยาว 106 ม. ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 
0.00-0.30 ม. มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 424
 ตร.ม.

223,030         223,000         

21 สารภี ท่าวังตาล บ้านป่าเส้า โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ม.6 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง
 3 ม. ยาว 90 ม. มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 
270 ตร.ม.

146,752         146,700         

22 สารภี ท่าวังตาล บ้านหางแคว .โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ม.12 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 35 ม. ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ
0.00-0.30 ม. มีปริมาณพื นที่ไม่น้อยกว่า 
105 ตร.ม.

63,619           63,600           

23 สารภี ท่าวังตาล บ้านหางแคว โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ม.12 ซ่อมแซมปรับปรุง คสล. หนา 0.15 ม. ยาว 
20 ม. ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.00-0.30 ม. 
มีปริมาณพื นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.

37,884           37,800           

24 สารภี ท่าวังตาล บ้านป่ากล้วย โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ม.13 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. 
กว้าง 3.5 ม. ยาว 145 ม. ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ
0.00-0.30 ม. มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 507.5 ตร.ม.

262,781         262,700         

25 สารภี ท่าวังตาล ป่าเส้า โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ซ่อมแซมถนน หนา 0.15 ม. กว้าง 3.5 ม. ยาว 
48 ม. หรือมีพื นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.

93,092           93,000           

25 4,999,559      4,999,000      
1 สารภี ป่าบง ไชยสถาน โครงการขยายผิวจราจรด้วย คสล. ขยายผิวจราจร กว้าง 1 ม. ยาว 1,481 ม. 

หนา 0.15 ม. พื นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,481 ตร.ม.
800,000         800,000         

รวมต ำบลท่ำวงัตำล
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 สารภี ป่าบง ร้องดอนชัย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายโดยการซ่อมแซมประตู

ระบายน ้า พร้อมก้าจดัวัชพืช
ซ่อมแซมฝาย ประตูน ้าชลประทาน 
ขนาดกว้าง 1.5 ม.

98,000           98,000           

3 สารภี ป่าบง ร้องดอนชัย โครงการปรับปรุงคันเหมืองที่ถกูกดัเซาะด้วยก้าแพงกั น
ดิน

ปรับปรุงคันเหมือง กว้าง 1 ม. ยาว 20 ม. 
สูง 2 ม.

102,000         102,000         

4 สารภี ป่าบง ร้องดอนชัย โครงการปรับปรุงคันเหมืองด้วยก้าแพงกั นดิน คสล. 
พร้อมสะพานขา้มล้าเหมือง

ปรับปรุงคันเหมือง กว้าง 1 ม. ยาว 58 ม. 
สูง 2 ม.

331,000         331,000         

5 สารภี ป่าบง ร้องดอนชัย โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปา ท่อพีวีซี 2-3 นิ ว 
ความยาว 244 ม.

74,000           74,000           

6 สารภี ป่าบง ร้องดอนชัย โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงระบบระบายน ้า กว้าง 0.3 ม. 
ลึก 0.5 ม. ความยาวรวม 158 ม.

344,200         344,200         

7 สารภี ป่าบง ศรีค้าชมภู โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าด้วยการขดุรื อแนวท่อ
เดิมพร้อมวางท่อใหม่ด้วย คสล.

ปรับปรุงระบบระบายน ้า เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.3 ม.
จ้านวน 234 ท่อน จ้านวน 26 บ่อ ความยาว
รวม 254 ม.

409,000         409,000         

8 สารภี ป่าบง ศรีค้าชมภู โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปา 214,000         204,900         
9 สารภี ป่าบง ศรีค้าชมภู โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 72,700           

10 สารภี ป่าบง ศรีค้าชมภู โครงการปรับปรุงราวกนัตกบริเวณถนนภายในหมูบ่้าน ปรับปรุงราวกนัตก ยาว 3.4 ม. สูง 1 ม. 
จ้านวน 26 ชุด

104,000         104,000         

11 สารภี ป่าบง ป่าบงหลวง โครงการปรับปรุงคันเหมืองด้วยก้าแพงดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ปรับปรุงคันเหมือง กว้าง 1 ม. ยาว 33 ม. 
สูง 2 ม.

169,000         169,000         

12 สารภี ป่าบง ป่าบงหลวง โครงการปรับปรุงคันเหมืองด้วยรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ปรับปรุงคันเหมือง กว้าง 0.3 ม. ลึก 0.5 ม. 
ความยาวรวม 45 ม.

98,000           98,000           

13 สารภี ป่าบง ป่าบงหลวง โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าด้วย คสล. ปรับปรุงระบบระบายน ้า  กว้าง 0.3 ม. 
ลึก 0.5 ม. ความยาวรวม 85 ม.

185,600         185,600         

14 สารภี ป่าบง ป่าบงหลวง โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าด้วย คสล. ปรับปรุงระบบระบายน ้า กว้าง 0.3 ม. 
ลึก 0.5 ม. ความยาวรวม 98 ม.

214,000         214,000         

15 สารภี ป่าบง ป่าบงหลวง โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าด้วยรางระบายน ้า 
คสล.

ปรับปรุงระบบระบายน ้า กว้าง 0.3 ม. 
ลึก 0.5 ม. ความยาวรวม 60 ม.

131,000         131,000         
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 สารภี ป่าบง เทพาราม โครงการปรับปรุงฌาปนสถานประจ้าหมูบ่้าน โดยการ

ปรับปรุงเมรุเผาศพ และถนนภายในสถานที่ด้วย คสล.
ปรับปรุงฌาปนสถาน กว้าง 1 ม. ยาว 487 ม. 
หนา 0.15 ม.

384,000         384,000         

17 สารภี ป่าบง เทพาราม โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าด้วยการวางท่อ คสล. ปรับปรุงระบบระบายน ้า วางท่อ คสล. 
จ้านวน 31 ท่อน จ้านวน 3 บ่อ 
ความยาวรวม 33 ม.

50,000           50,000           

18 สารภี ป่าบง เทพาราม โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าด้วยรางระบายน ้า 
คสล.

ปรับปรุงระบบระบายน ้า กว้าง 0.3 ม. 
ลึก 0.5 ม. ความยาวรวม 61 ม.

133,000         133,000         

19 สารภี ป่าบง เทพาราม โครงการปรับปรุงระบบระบายด้วยรางระบายน ้า คสล. ปรับปรุงระบบระบายน ้า กว้าง 0.3 ม. 
ลึก 0.5 ม. ความยาวรวม 107 ม.

233,000         233,000         

20 สารภี ป่าบง สุพรรณ โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยการเปล่ียน
ถงัเกบ็น ้าทรงแเชมเปญ พร้อมขยายเขตประปาหมูบ่้าน
โดยการวางท่อพีวีซี

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ความยาวรวม
 840 ม. และ วางท่อขยายเขตประปา 
ความยาวรวม 784 ม.

669,000         666,600         

21 สารภี ป่าบง สุพรรณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
ประจ้าหมูบ่้าน

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 26,000           24,100           

22 สารภี ป่าบง สุพรรณ โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการท้าพวงหรีด และดอกไม้จนัทน์

ส่งเสริมอาชีพ 20,000           

23 สารภี ป่าบง สุพรรณ โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพท้าตะกร้าพลาสติก

ส่งเสริมอาชีพ 25,000           

24 สารภี ป่าบง สุพรรณ โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการท้าผ้าใยบัว

ส่งเสริมอาชีพ 21,380           

25 สารภี ป่าบง สุพรรณ โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการท้ายาดมสมุนไพร

ส่งเสริมอาชีพ 38,300           

26 สารภี ป่าบง ร้องดอนชัย โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าด้วยรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2

ปรับปรุงระบบระบายน ้า กว้าง 0.3 ม. 
ลึก 0.5 ม. ความยาวรวม 24 ม.

52,400           52,400           

26 4,998,580      4,807,800      
1 สารภี สันทราย  สันทรายท่าช้าง  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.1  ต่อเติมอาคาร กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. 217,000         213,100         

รวมต ำบลป่ำบง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 สารภี สันทราย  สันทรายท่าช้าง  โครงการปรับปรุงอาคารเกบ็ของ ม.1  ปรับปรุงอาคารเกบ็ของ กว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. สูง

 3 ม.
175,000         156,100         

3 สารภี สันทราย  ป่าสา  โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกปรับเกล่ีย
ภายในหมูบ่้าน ม.2

 ซ่อมแซมถนน จ้านวน 11 สาย รวมพื นที่ 
13,320 ตร.ม. หนา 0.05 ม.

399,000         238,500         

4 สารภี สันทราย  ท่าสองแคว  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน ้าปิง บ้านท่าสอง
แคว ม.3

 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูพื นบล็อคคอนกรีต จดุที่ 1 
กว้าง 8 ม. ยาว 73 ม. จดุที่ 2 กว้าง 7 ม. 
ยาว 43 ม. หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.

392,000         392,000         

5 สารภี สันทราย  ศรีดอนไชย  โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกปรับเกล่ีย
ภายในบ้านศรีดอนไชย

 ซ่อมแซมถนน จ้านวน 4 สาย กว้าง 3 ม. 
ยาว 2,200 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื นที่รวม
6,600 ตร.ม.

197,000         118,200         

6 สารภี สันทราย  ศรีดอนไชย  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาบ้านศรีดอนไชย  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูพื นบล็อคคอนกรีต กว้าง 14
 ม. ยาว 30 ม. หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า 420 
ตร.ม.

173,000         173,000         

7 สารภี สันทราย  ท่ามะขาม  โครงการขดุลอกและก้าจดัวัชพืชล้าเหมืองเพลัย  ขดุลอกและก้าจดัวัชพืช กว้าง 5 ม. ยาว 8 ม. 30,000           30,000           
8 สารภี สันทราย  ท่ามะขาม  โครงการปรับปรุงสนามกฬีาประจ้าหมูบ่้าน  ปรับปรุงสนามกฬีา ปูบล็อคพื นคอนกรีตทิศเหนือ

 กว้าง 14.5 ม. ยาว 30 ม. ทิศใต้กว้าง 20 ม. 
ยาว 20 ม. หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

348,000         348,000         

9 สารภี สันทราย  หนองแบน  โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองแบน  ต่อเติมศาลาอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. 
ยาว 12 ม.

400,000         398,500         

10 สารภี สันทราย  ปิงหลวง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจ้า
หมูบ่้าน

 ต่อเติมศาลาอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 3.5 ม. 
ยาว 15 ม.

189,000         184,000         

11 สารภี สันทราย  ปิงหลวง  โครงการปรับปรุงลานกฬีา  ปรับปรุงลานกฬีา กว้าง 40 ม. ยาว 60 ม. 218,000         218,000         
12 สารภี สันทราย  ปิงน้อย  โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางผิวจราจร คสล.  ขยายไหล่ทาง คสล. 2 ขา้งไหล่ทางกว้างขา้งละ

1 ม. ยาวขา้งละ 388 ม. หนา 0.15 ม. รวมสอง
ขา้งยาว 766 ม. มีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า 776 
ตร.ม.

411,000         411,000         
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 สารภี สันทราย  ปากคลอง  โครงการปรับปรุงลานออกก้าลังกายประจ้าหมูบ่้าน  ปรับปรุงลานออกก้าลังกาย ปูบล็อคพื นคอนกรีต

 กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม. มีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า
180 ตร.ม. ราวเหล็กกนัตกยาว 80 ม. สูง 1 ม.

158,000         158,000         

14 สารภี สันทราย  ปากคลอง  โครงการต่อเติมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์  ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 229,000         226,100         
15 สารภี สันทราย  สันทรายมหาวงศ์  โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์  ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 0.5 ม. ลึก 

0.6 ม. ยาว 50 ม.
371,000         371,000         

16 สารภี สันทราย  สันทรายมหาวงศ์  โครงการปรับปรุงศาลาเกบ็ของ ม.10  ปรับปรุงศาลาเกบ็ของ กว้าง 5 ม. ยาว 18 ม. สูง
 3.5 ม.

62,000           62,000           

17 สารภี สันทราย  ร้องปูห่ม่น  โครงการกอ่สร้างพนังป้องกนัตล่ิงพัง คสล. 
พร้อมราวเหล็กกนัตก

 กอ่สร้างพนังป้องกนัตล่ิงพัง ยาว 80 ม. 
สูง 1.5 ม. ราวเหล็กกนัตกยาว 80 ม. สูง 0.8 ม.

352,000         352,000         

18 สารภี สันทราย  ต้นผึ ง  โครงการขดุลอกและก้าจดัวัชพืชในล้าเหมืองเสียน ้า  ขดุลอกและก้าจดัวัชพืช กว้าง 1 ม. ลึก 0.8 ม. 
ยาว 450 ม.

31,000           31,000           

19 สารภี สันทราย  ต้นผึ ง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวจราจร
ชินดโอเวอร์เลยแ์อสฟัลท์ติกคอนกรีต

 ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. ยาว 335 ม. 
หนา 0.03 ม. มีพื นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,340 ตร.ม.

347,000         347,000         

20 สารภี สันทราย  ต้นผึ ง  โครงการปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ต.สันทราย  ปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน กว้าง 5 ม. 
ยาว 8 ม. สูง 3 ม.

167,200         164,600         

21 สารภี สันทราย  ท่ามะขาม  โครงการกลุ่มเลี ยงปลาในกระชัง ม.5  ส่งเสริมอาชีพ 79,000           
22 สารภี สันทราย  ต.สันทราย  โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง
 พัฒนาชุมชน 50,000           

22 4,995,200      4,592,100      
1 สารภี สารภี ป่าแดด โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ 

จ้านวน 3 หลัง ม.1
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หลังที่ 1 พื นที่รวม
141.12 ตร.ม. หลังที่ 2 พื นที่รวม 44.01 ตร.ม.
หลังที่ 3 พื นที่รวม 23 ตร.ม.

         262,400 262,400         

2 สารภี สารภี ป่าแดด โครงการปรับปรุงท่อประปาหมูบ่้าน ม.1 ปรับปรุงท่อประปา ยาว 800 ม.            60,400 59,200           
3 สารภี สารภี สารภี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์          248,000 248,000         
4 สารภี สารภี สารภี โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านสารภี ม.2 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์          424,200 415,400         

รวมต ำบลสันทรำย
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
5 สารภี สารภี ปากกอง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาอเนกประสงค์

ประจ้าหมูบ่้าน ม.3
ซ่อมแซมอาคารศาลาอเนกประสงค์          155,300 133,400         

6 สารภี สารภี หมูท่ี่ 1,3,5,8 และ 
10

โครงการก้าจดัวัชพืชล้าเหมืองร้องซาววาด้วย
แรงงานคน (หมูท่ี่ 1,3,5,8,10)

ก้าจดัวัชพืช กว้าง 6.5-15 ม. ยาว 3,040 ม.            30,000 30,000           

7 สารภี สารภี ม.4 ช่างเค่ิง ม.6 ปาก
กอง

โครงการขดุลอกสันดอนพร้อมก้าจดัวัชพืชในล้าเหมือง
พญาค้าด้วยแรงงานคน

ขดุลอกสันดอน กว้าง 1-2 ม. ลึก 0.2 ม. 
ความยาวรวม 2,590 ม.

           62,100 62,100           

8 สารภี สารภี ช่างเค่ิง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ม.4 ซ่อมแซมระบบประปา          324,400 324,400         
9 สารภี สารภี ช่างเค่ิง โครงการผลิตปุย๋อนิทรียจ์ากใบไม้แห้ง ม.4 เศรษฐกจิพอเพียง ผลิตปุย๋อนิทรียจ์ากใบไม้แห้ง          100,000

10 สารภี สารภี ปากกอง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 5 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ พื นที่รวม 98 ตร.ม.          152,800 152,800         
11 สารภี สารภี หมูท่ี่ 1,2,3,5 และ 

10
โครงการขดุลอกสันดอนพร้อมก้าจดัวัชพืชในล้าเหมือง
ด้วยแรงงานคน

ขดุลอกสันดอน กว้าง 1-5 ม. ลึก 0.2 ม. 
ยาว 2,600 ม.

           62,400 62,400           

12 สารภี สารภี ม.4 ช่างเค่ิง ม.6 ปาก
กอง

โครงการขดุลอกสันดอนพร้อมก้าจดัวัชพืชในล้าเหมือง
ปิงห่างด้วยแรงงานคน

ขดุลอกสันดอน กว้าง 1-2 ม. ลึก 0.2 ม. 
ยาว 2,600 ม.

           62,400 62,400           

13 สารภี สารภี ปากกอง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 6 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์          175,400 174,400         
14 สารภี สารภี ปากกอง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ขา้ง

ห้องประชุม หมูท่ี่ 6
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์          334,500 306,000         

15 สารภี สารภี สันกบัตองใต้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์บ้านสัน
กบัตองใต้ ม.7

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์          157,100 156,400         

16 สารภี สารภี สันกบัตองใต้ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านสันกบัตองใต้ ม.7 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน          197,200 181,000         

17 สารภี สารภี สันกบัตองเหนือ สัน
กบัตองใต้

โครงการขดุลอกสันดอนพร้อมก้าจดัวัชพืชในล้าเหมือง
สันกบัตองด้วยแรงงานคน ม.7, ม.8

ขดุลอกสันดอน กว้าง 1-5 ม. ลึก 0.2 ม. ยาว 
2,870 ม.

           68,800 68,800           

18 สารภี สารภี สันกบัตองเหนือ โครงการขดุลอกสันดอนพร้อมก้าจดัวัชพืชในล้าเหมือง
เสียหนองแขมด้วยแรงงานคน ม.8

ขดุลอกสันดอน กว้าง 1-1.5 ม. ลึก 0.2 ม. ยาว 
1,000 ม.

           24,000 24,000           

19 สารภี สารภี สันกบัตองเหนือ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านสันกบัตองเหนือ
 ม.8

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน          496,000 495,700         

20 สารภี สารภี ร่องกอก โครงการปรับปรุงฝายทดน ้า คสล. ล้าน ้าแม่สะลาบ ม.9 ปรับปรุงฝายทดน ้า คสล.            51,100 51,100           
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
21 สารภี สารภี ร่องกอก โครงการซ่อมแซมฝ่ายชะลอน ้าล้าน ้าแม่สะลาบ ม.9 ซ่อมแซมฝายชะลอน ้า          191,300 184,100         
22 สารภี สารภี ปากกอง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 

10
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์          134,500 133,800         

23 สารภี สารภี ปากกอง โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 10 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์          300,000 291,600         
24 สารภี สารภี ช่างเค่ิง โครงการกอ่สร้างลาน คสล. หน้าวัดช่างเค่ิง ม.4 กอ่สร้างลาน คสล. หนา 0.15 ม. พื นที่รวมไม่

น้อยกว่า 559.59 ตร.ม.
         275,700 272,900         

25 สารภี สารภี ช่างเค่ิง โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดช่างเค่ิง และ
เสริมผิวจราจร ม.4

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 63 ม.

         121,700 121,700         

26 สารภี สารภี ต.สารภี โครงการฝึกกลุ่มอาชีพ ผลิตปุย๋อนิทรีย ์จากใบไม้แห้ง 
ต.สารภี ม.2

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร600 คน          474,400

27 สารภี สารภี ปากกอง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ม.5 ซ่อมแซมศาลาประชาคม พื นที่รวม 23.05 ตร.ม. 42,780           42,700           
27 4,988,880      4,316,700      

1 สารภี หนองผึ ง หนองผึ งเหนือ ต่อเติมศาลาม่วนใจเ๋ป็นห้องประชุมพร้อมรั วคอนกรีต
และวัสดุครุภัณฑ์

ต่อเติมศาลา กว้าง 4 ม. ยาว 10.5 ม. และ
กอ่สร้างรั ว ยาว 12.8 ม.

485,340         439,000         

2 สารภี หนองผึ ง เชียงแสน ชุมชนร่วมใจก้าจดัวัชพืชในล้าเหมืองร้องเด่ือและแม่ฟ้า
ฝ่า

ก้าจดัวัชพืชและเศษขยะในล้าเหมืองภายใน
หมูบ่้าน ระยะทาง 2,070 ม.

250,000         250,000         

3 สารภี หนองผึ ง เชียงแสน ก้าจดัวัชพืชล้าเหมืองพญาค้า ก้าจดัวัชพืชในล้าเหมืองพญาค้า 
ระยะทาง 1,655 ม.

200,000         200,000         

4 สารภี หนองผึ ง ดอนจนื ปรับปรุงระบบประปาในหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปา 450,000         429,100         
5 สารภี หนองผึ ง ดอนจนื ปรับปรุงต่อเติมศาลา SML ต่อเติมศาลา 115,000         115,000         
6 สารภี หนองผึ ง กองทราย พัฒนาคุณภาพปริมาณน ้าและซ่อมแซมระบบ

น ้าประปาหมูบ่้านกองทราย
ซ่อมแซมระบบน ้าประปา 490,000         449,500         

7 สารภี หนองผึ ง หนองผึ งใต้ พัฒนาศักยภาพของหมูบ่้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอยา่งยั่งยนื

พัฒนาศักยภาพของหมูบ่้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอยา่งยั่งยนื

300,000         -                 

รวมต ำบลสำรภี
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
8 สารภี หนองผึ ง หนองผึ งใต้ กอ่สร้างทางระบายน ้าในพื นที่ บ้านหนองผึ งใต้ จดุที่ 1 บ่อพักรางระบายน ้า คสล. ขนาด 

0.2x0.3 ม. ยาว 150 ม.  จดุที่ 2 วางท่อ
ระบายน ้า ขนาด 0.3 ม. (มอก.ชั น3) 
จ้านวน 20 ท่อน จดุที่ 3 บ่อพักระบายน ้า 
ขนาด 0.8*0.8 ม. จ้านวน 3 บ่อ จดุที่ 4 
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คสล. 
กว้าง 1 ม. ยาว 10 ม.

300,000         300,000         

9 สารภี หนองผึ ง สันคือ การส่งเสริมอาชีพ การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ม.8 ส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาว 59,850           54,600           
10 สารภี หนองผึ ง สันคือ เจาะบาดาลต่อเติมปรับปรุงประปาหมูบ่้าน ม.8 ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน 200,000         191,200         
11 สารภี หนองผึ ง สันคือ ก้าจดัวัชพืชล้าน ้าเหมืองพญาค้าและขา้งทางรอบ

หมูบ่้านบ้านสันคือ ม.8 ต.หนองผึ ง
ก้าจดัวัชพืช 250,000         250,000         

12 สารภี หนองผึ ง ป่าเกด็ถี่ โครงการปรับปรุงประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปา 343,000         343,000         
13 สารภี หนองผึ ง ป่าเกด็ถี่ โครงการขดุลอกล้าเหมืองและก้าจดัวัชพืช และเศษขยะ

 ขดุลอกวัชพืชในล้าเหมืองภายใน มบ.
ขดุลอกล้าเหมืองและก้าจดัวัชพืช  ระยะทาง 
6,311 ม.

200,000         200,000         

14 สารภี หนองผึ ง ป่าเกด็ถี่ การส่งเสริมอาชีพ การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ม.7 ส่งเสริมอาชีพปลูกมะนาว 57,000           52,000           
15 สารภี หนองผึ ง ป่าแคโยง โครงการขดุลอกวัชพืชและเศษขยะในล้าเหมืองภายใน

หมูบ่้าน
ขดุลอกวัชพืชและเศษขยะ ระยะทาง 8,488 ม. 246,000         246,000         

16 สารภี หนองผึ ง ป่าแคโยง โครงการเกษตรพอเพียงตามแนวทางพระราชด้าริ 
(ปลูกมะนาว)

ส่งเสริมอาชีพปลูกมะนาว 55,000           55,000           

17 สารภี หนองผึ ง ป่าแคโยง โครงการบูรณะซ่อมแซมเปล่ียนหลังคาศาลาบ้าเพ็ญบุญ ซ่อมแซมหลังคาศาลา กว้าง 10.7 ม. ยาว 26 ม. 195,000         195,000         
18 สารภี หนองผึ ง ต.หนองผึ ง โครงการต่อเติมศูนยบ์ริการประชาชน ต.หนองผึ ง ต่อเติมศูนยบ์ริการประชาชน กว้าง 8.5 ม. ยาว 

6.5 ม.
361,000         359,300         

19 สารภี หนองผึ ง หนองผึ งเหนือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดผิวจราจร
โอเวอร์เลยแ์อสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.3 ม.1 ต.หนองผึ ง

ซ่อมแซมถนน กว้าง 3.5-5.7 ม. ยาว 249 ม. 
หนา 0.05 ม. มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 980.70 ตร.ม.

375,000         375,000         

19 4,932,190      4,503,700      
1 สารภี หนองแฝก  บ้านหนองส่ีแจง่ 

หมูท่ี่ 1
 ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ศูนยบ์ริการ
ผู้สูงอายุ

 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 9 ม.

293,000         293,000         
รวมต ำบลหนองผ้ึง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 สารภี หนองแฝก  บ้านสันป่าสัก หมูท่ี่ 1  ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 7.50 ม. สูง 3.50 ม.
270,000         236,800         

3 สารภี หนองแฝก  บ้านสันป่าสัก-บ้าน
ช่างเค่ิง หมูท่ี่ 2

 ขยายถนน คสล.สายสันป่าสัก-ช่างเค่ิง  ขยายถนน คสล. กว้าง 10 ม. ยาว 1,625 ม. 
หนา 0.15 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตร.ม.

860,000         860,000         

4 สารภี หนองแฝก  บ้านหนองแฝก 
หมูท่ี่ 3

 ซ่อมแซมปรัปปรุงศาลาอเนกประสงค์ศูนยบ์ริการ
ผู้สูงอายุ

 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. 
ยาว 16 ม.

294,000         294,000         

5 สารภี หนองแฝก  บ้านหนองแฝก 
หมูท่ี่ 4

 ปรัปปรุงและต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  ปรัปปรุงและต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 
กว้าง 8.90 ม. ยาว 9.70 ม.

282,000         282,000         

6 สารภี หนองแฝก  บ้านหนองแฝก 
หมูท่ี่ 5

 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. 
ยาว 7 ม. สูง 3.30 ม.

264,000         264,000         

7 สารภี หนองแฝก  บ้านหนองแฝก 
หมูท่ี่ 5

 ปรัปปรุงและซ่อมแซมสะพาน  ซ่อมแซมสะพาน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. 28,000           28,000           

8 สารภี หนองแฝก  บ้านหนองแฝก 
หมูท่ี่ 5

 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก  ปรับปรุงอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก ต่อเติมหลังคา 
กว้าง 8.50 ม. ยาว 12.50 ม.

128,000         128,000         

9 สารภี หนองแฝก  บ้านหนองแฝก 
หมูท่ี่ 5

 ปรับปรุงและซ่อมแซมฝาย  กอ่สร้างฝายกั นน ้า ขนาดกว้าง 0.175 ม. 
ยาว 8 ม. สูง 3 ม. รวมฐาน

119,000         119,000         

10 สารภี หนองแฝก  บ้านกู่แดง หมูท่ี่ 6  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหมูบ่้าน ศก.พอเพียง  ส่งเสริมอาชีพหมูบ่้าน ศก.พอเพียง 358,325         -                 
11 สารภี หนองแฝก  บ้านกู่แดง หมูท่ี่ 6  ขดุลอกและขยายล้าเหมือง  ขดุลอกล้าเหมือง จ้านวน 3 แห่ง 

ปริมาตรดินขดุรวม 2,305 ลบ.ม.
59,000           59,000           

12 สารภี หนองแฝก  บ้านกู่แดง หมูท่ี่ 7  ขดุลอกและขยายล้าเหมืองแจว๋ในพื นที่ ม.7  ขดุลอกล้าเหมือง จ้านวน 1 แห่ง 
ปริมาตรดินขดุรวม 1,300 ลบ.ม.

33,345           33,300           

13 สารภี หนองแฝก  บ้านกู่แดง หมูท่ี่ 7  ขดุลอกล้าเหมืองชลประทาน  ขดุลอกล้าเหมือง จ้านวน 1 แห่ง 
ปริมาตรดินขดุรวม 1,000 ลบ.ม.

25,650           25,600           

14 สารภี หนองแฝก  บ้านกู่แดง หมูท่ี่ 7  โครงการปรับปรุงสะพาน ม.7  ปรับปรุงสะพาน กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
(Box culvert) 2-1.80x1.80x10 ม.

260,000         260,000         

15 สารภี หนองแฝก  บ้านสันป่าเด่ือ 
หมูท่ี่ 8

 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 ม. 
ยาว 17.50 ม.

379,000         379,000         
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 สารภี หนองแฝก  บ้านสันป่าสัก หมูท่ี่ 9  ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์

บริการผู้สูงอายุ
 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 19.30 ม. สูง 3.50 ม.

343,000         339,600         

17 สารภี หนองแฝก  บ้านสันป่าสัก หมูท่ี่ 2  ปรับปรุงถนนวางท่อระบายน ้า คสล.  วางท่อระบายน ้า คสล.  จ้านวน 102 ท่อน 318,000         318,000         
18 สารภี หนองแฝก  บ้านหนองแฝก 

หมูท่ี่ 5
 ขยายถนน คสล.สายหลัก  ขยายถนน กว้าง 1.30 ม. ยาว 233 ม. 

พื นที่ไม่น้อยกว่า 302.90 ตร.ม.
156,000         156,000         

19 สารภี หนองแฝก  บ้านกู่แดง หมูท่ี่ 7  ปรับปรุงวางท่อระบายน ้า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  กอ่สร้างบ่อพัก คสล. จ้านวน 49 บ่อ 472,000         464,700         
20 สารภี หนองแฝก  สันป่าสัก  โครงการกอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง ม.2  กอ่สร้างพนังกนัตล่ิงพัง 56,000           56,000           

20 4,998,320      4,596,000      
1 สารภี ยางเนิ ง กู่เสือ โครงการกอ่สร้างก้าแพงกนัดินลงล้าเหมืองขา้งล้า

เหมืองสะเลียบ ม.1
กอ่สร้างก้าแพงกนัดิน สูง 2.5 ม. ยาว 51 ม.          500,000 500,000         

2 สารภี ยางเนิ ง กู่เสือ โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาการเปรียญโรงครัว ศาลา
จตุมุข และวิหารวัดกู่เสือ ม.1

ต่อเติมศาลาการเปรียญ          500,000 475,900         

3 สารภี ยางเนิ ง เวฬุวัน โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านเวฬุวัน ม.2 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน งานวางท่อระบาย
น ้า คสล. ความยาววางท่อ 31 ม. จ้านวน 5 บ่อ
ความยาวรวม 36 ม. งานรางระบายน ้า คสล.
 กว้าง 0.3 ม. ยาว 45 ม. ลึก 0.25 ม.

         500,000 490,600         

4 สารภี ยางเนิ ง เวฬุวัน โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาฌาปนสถาน
เวฬุวัน ม.2

ต่อเติมศาลาฌาปนสถาน กว้าง 0.3 ม. 
ยาว 30 ม. ลึก 0.25 ม.

         500,000 456,800         

5 สารภี ยางเนิ ง ศรีโพธาราม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนสถาน
ศรีโพธารามพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

ซ่อมแซมศาลาฌาปนสถาน          500,000 500,000         

6 สารภี ยางเนิ ง ต้นเหียว โครงการกอ่สร้างอาคารศูนยป์ระสานงาน 
และบริการฝ่ายปกครอง ต.ยางเนิ ง ม.6

กอ่สร้างอาคารที่ท้าการฝ่ายปกครอง          500,000 486,800         

7 สารภี ยางเนิ ง ต้นเหียว โครงการขยายต่อเติมระบบท่อเมนประปาหมูบ่้าน
บ้านต้นเหียว หมูท่ี่ 6

ต่อเติมระบบท่อเมนประปา          500,000 482,300         

8 สารภี ยางเนิ ง ต้นเหียว โครงการขยายต่อเติมระบบท่อประปาหมูบ่้านบ้านต้น
เหียว หมูท่ี่ 7

ต่อเติมระบบท่อประปา          500,000 482,000         

รวมต ำบลหนองแฝก
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
9 สารภี ยางเนิ ง ต.ยางเนิ ง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เลียบล้าเหมือง

แม่สะลาบ ม.5-ม.7
ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 263 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 1,052 ตร.ม.

         450,000 450,000         

10 สารภี ยางเนิ ง ร้องยาว โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน ้า คสล.พร้อมบ่อพัก 
คสล.ล้าเหมืองสาธารณะ

ซ่อมแซมถนน คสล. ความยาววางท่อ 98 ม. 
จ้านวน 12 บ่อ ความยาวรวม 110 ม.

         496,000 496,000         

11 สารภี ยางเนิ ง กู่เสือ โครงการกอ่สร้างต่อเติมอาคารศาลาที่อา่นหนังสือพิมพ์
ประจ้าหมูบ่้าน ม.1

ต่อเติมอาคารศาลาที่อา่นหนังสือพิมพ์ 54,000           54,000           

11 5,000,000      4,874,400      
237 59,901,126    56,459,800    

รวมต ำบลยำงเน้ิง
รวมอ ำเภอสำรภี

19/19


