
 

จังหวัด  เชยีงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จงัหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบิกจำ่ย
 ที่ (บาท) (บาท)
1 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑ บา้นสันหนิ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบ่า้น
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่า้น ผิวจราจรกว้าง
 ๓.00 ม. ยาว 126.50 ม.ความหนา ๐.๑5 ม. พื้นที่
ด าเนนิการรวมไมน่อ้ยกว่า ๓๗๙.๕๐ ตร.ม.

192,000            192,000                

2 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๒ บา้นเหล่าปว๋ย กอ่สร้างอาคารเกบ็อปุกรณ์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๐ 
ม. สูง ๓ ม. พื้นที่ใช้สอยรวม ๖๐ ตร.ม.

192,000            192,000                

3 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๓ บา้นเหล่าเปา้ งานกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
พร้อมต่อเติมอาคาร

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมต่อเติมอาคารฯขนาดความ
กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗ ม. สูง ๓ ม.พื้นที่ใช้สอยรวม ๙๐.๕๐ 
ตร.ม.

192,000            192,000                

4 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๔ บา้นปากทางเจริญ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมูบ่า้น

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม.ระยะทางยาว 
๑๒๖.๕๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม.พื้นที่ด าเนนิการรวมไมน่อ้ย
กว่า ๓๗๙.๕๐ ตร.ม.แบบมไีหล่ทาง

192,300            192,300                

5 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๕ บา้นหว้ยโจ้ กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า

กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ า ขนาดความกว้าง 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม.

192,300            192,300                

6 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๖ บา้นดอยหล่อ กอ่สร้างโรงเกบ็ของอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๗ ม. สูง ๓ ม. พื้นที่ใช้สอยรวม ๒๔.๕๐ ตร.ม.

192,000            188,600                

7 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๗ บา้นวังขามปอ้ม ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์บา้นวังขามปอ้ม

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง ๙ ม. 
ยาว ๑๔ ม. สูง ๓ ม. พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๒๖ ตร.ม.

192,300            192,300                

8 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๘ บา้นดงปา่หวาย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่8 ต.ดอยหล่อ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 
๗.๕๐ ม. ยาว ๘ ม. สูง ๓ ม. พื้นที่ใช้สอยรวม ๖๐ ตร.ม.

122,500            122,500                

9 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๘ บา้นดงปา่หวาย ปรับปรุงระบบน้ าด่ืม ปรับปรุงระบบน้ าด่ืม จ านวน ๑ งาน บา้นดงปา่หวาย หมูท่ี่ ๘ 
ตามแบบ ปร.๔

69,500              50,500                  

10 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๙ บา้นปากทางสามคัคี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบ่า้น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ระยะทางยาว ๑๒๖.๕๐ ม.
 ความหนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ด าเนนิการรวมไมน่อ้ยกว่า 
๓๗๙.๕๐ ตร.ม.แบบไมม่ไีหล่ทาง

192,300            192,300                

รำยละเอียดประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเป็นอยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

1/7



ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จงัหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบิกจำ่ย
 ที่ (บาท) (บาท)
11 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑๐ บา้นท่าโชค กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์

หมูบ่า้น บา้นท่าโชค
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์หมูบ่า้น ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 12 ม. สูง 3 ม.

192,000            192,000                

12 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑๑ บา้นดอยนอ้ย ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ เปน็
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ เปน็ศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
กว้าง 7 ม. ยาว 20 ม.

192,000            192,000                

13 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑๒ บา้นหว้ยทัง กอ่สร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ ๑๒ 
บา้นหว้ยทัง ต าบลดอยหล่อ

98,600              98,600                  

14 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑๒ บา้นหว้ยทัง ขุดลอกล าเหมอืงค าปา และล า
หว้ยทัง

ขุดลอกล าเหมอืง จ านวน 5 แหง่ 93,400              93,400                  

15 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑๓ บา้นสิริมงัคลาจารย์ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่า้น ขนาดกว้าง๔ ม. 
ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. แบบไมม่ไีหล่ทาง

192,800            192,800                

16 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑๔ บา้นหลังมอ่น กอ่สร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น

กอ่สร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ ๑๔ 
บา้นหลังมอ่น ต าบลดอยหล่อ

192,000            186,000                

17 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑๕ บา้นหว้ยเปายง กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ขนาดกว้าง๓ ม. 
ยาว ๑๙๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. แบบไมม่ไีหล่ทาง

192,300            192,300                

18 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑๖ บา้นไร่พัฒนา กอ่สร้างศาลาศูนย์บริการผู้สูงอายุ กอ่สร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. 
ยาว 16 ม. สูง 4 ม.

192,000            192,000                

19 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑๗ บา้นใหมพ่ัฒนา ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ และ
ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืมชุมชน

กอ่สร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ และติดต้ัง
เคร่ืองกรองน้ าด่ืมชุมชน

191,000            175,000                

20 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑๘ บา้นโทกเสือ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่า้น ขนาดกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. แบบไมม่ไีหล่ทาง

192,000            192,000                

21 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๑๙ บา้นท่าล้อ ต่อเติมตลาดนดัชุมชนบา้นท่าล้อ ต่อเติมตลาดนดัชุมชนบา้นท่าล้อ หมูท่ี่ ๑๙ ขนาดกว้าง ๑๐ ม.
ยาว ๑๒ ม. สูง ๕ ม.

192,000            189,400                

22 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๒๐ บา้นหว้ยทราย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่า้น

กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น จ านวน 4 เส้นทาง 192,000            192,000                

23 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๒๑ บา้นไร่สว่างอารมณ์ ซ่อมแซมระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร วางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตรกรภายในหมูบ่า้น ชนดิท่อประปา
พีวีซี แข็งปลายบาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ นิว้ 
ความยาว ๓๐๔ ม.

192,000            192,000                
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จงัหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบิกจำ่ย
 ที่ (บาท) (บาท)
24 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๒๒ บา้นวังธารทอง กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบ่า้น
กอ่สร้างสถนน คสล. ภายในหมูบ่า้น แบบไมม่ไีหล่ทาง 
ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า ๔๒๔ ตร.ม.

192,000            192,000                

25 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๒๓ บา้นไร่บน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นไร่บน หมูท่ี่ ๒๓ เชือ่มบา้นดง
ปา่หวายหมูท่ี่ ๘  ต าบลดอยหล่อ

กอ่สร้างสถนน คสล. ภายในหมูบ่า้น แบบไมม่ไีหล่ทาง
 ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
 หรือมพีื้นที่ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า ๔๒๔ ตร.ม.

192,000            192,000                

26 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๒๔ บา้นดอนชืน่ กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร

กอ่สร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร คสล.ภายในหมูบ่า้น 
ขนาดกว้าง ๒๒ ม. ยาว ๒๗ ม.หนา ๐.๑๐ ม. หรือมพีื้นที่
ด าเนนิการไมน่อ้ยกว่า ๕๙๔ ตร.ม.

192,000            192,000                

27 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๒๕ บา้นเวียงทอง กอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างสถนน คสล. ภายในหมูบ่า้น แบบไมม่ไีหล่ทาง ขนาด
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมพีื้นที่ด าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.

198,700            198,700                

28 ดอยหล่อ ดอยหล่อ หมูท่ี่ ๒๖ บา้นไร่บวกบง วางท่อส่งน้ าประปาหมูบ่า้น วางท่อประปาเชือ่มระบบประปาหมูบ่า้น ขนาดท่อ พีวีซี ๒ นิว้ 
ความยาวรวม ๒,๓๒๔ ม.

192,000            192,000                

28 5,000,000        4,953,000            
1 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ ๑ บา้นหว้ยน้ าขาว กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ 

บา้นหว้ยน้ าขาว
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ บา้นหว้ยน้ าขาว ขนาดกว้าง ๓
 เมตร ยาว ๓๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมไหล่ทางดินลูกรัง
 เฉล่ียข้างละ ๐.๒๐ เมตร จ านวน ๒ สายทาง

            454,000                 454,000

2 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ ๒ บา้นใหมพ่ัฒนา จุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า

จุดเจาะบอ่บาดาล พร้อมลงท่อ PVC.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๔ นิว้ ความลึก ๑๕๐ เมตร จ านวน ๑ บอ่ และติดต้ังเคร่ือง     
 สูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า (SubmersiblePump) 
มอเตอร์ขนาด ๒ นิว้ ๒ แรงมา้ ๒๒๐ โวลต์

            235,000                 235,000

3 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ ๒ บา้นใหมพ่ัฒนา กอ่สร้างถังเกบ็น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมติดต้ังระบบจ่ายน้ า

กอ่สร้างบอ่พักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๕X๘X๒ เมตร 
จ านวน ๑ บอ่พร้อมปัม๊น้ าส าหรับจ่ายน้ า ๑ เคร่ือง

            224,000                 224,000

4 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 3 บา้นยางคราม ต่อเติมอาคารโรงเกบ็ของประจ า
หมูบ่า้น บา้นยางคราม

ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๓ เมตร 
หรือมพีื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า ๓๐ ตร.ม.

            202,000 197,700                

รวมต ำบลดอยหลอ่
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จงัหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบิกจำ่ย
 ที่ (บาท) (บาท)
5 ดอยหล่อ ยางคราม หมทูี่ 3 บา้นยางคราม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ 

บา้นยางคราม
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง เฉล่ียข้างละ 
๐.๒๐ เมตร

            253,000                 253,000

6 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 4 บา้นหว้ยรากไม้ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
พร้อมโรงเกบ็ของ บา้นหว้ยรากไม้

กอ่สร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๒๐ เมตร สูง ๓ เมตร 
หรือพื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.

            454,000 449,800                

7 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 5 บา้นดอนชัย ขุดลอกเศษตะกอนดินและวัชพืช
ล าเหมอืงสาธารณประโยชนโ์ดย
จ้างแรงงานราษฎร

ขุดลอกล าเหมอืงสาธารณประโยชน ์โดยใช้แรงงานราษฎร
ภายในหมูบ่า้นล าเหมอืง ขนาดกว้างเฉล่ีย ๓.๔๐ เมตร ขุดลอก
ลึกจากท้องล าเหมอืงเดิม ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๘๖ เมตร

            150,000                 150,000

8 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 5 บา้นดอนชัย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ 
บา้นดอนชัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๙
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ ๐.๒๐
 เมตร

            305,000                 305,000

9 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 6 บา้นศรีแดนเมอืง กอ่สร้างร้ัวล้อมรอบศูนย์
การศึกษานอกระบบตามอธัยาศัย

กอ่สร้างร้ัวล้อมรอบศูนย์การศึกษานอกระบบ ยาว ๒๘๐ เมตร 
สูง ๒ เมตร

              74,000                   74,000

10 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 6 บา้นศรีแดนเมอืง ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ศึกษา
นอกระบบตามอธัยาศัยต าบลยาง
คราม

ปรับปรุงอาคารเรียน ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร  ยาว ๒๒.๕๐ 
เมตร สูง ๓ เมตร

            380,000 363,900                

11 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 7 บา้นแมอ่าว ขุดลอกเศษตะกอนดินและวัชพืช
ล าเหมอืงสาธารณประโยชนโ์ดย
จ้างแรงงานราษฎร

ขุดลอกล าเหมอืงสาธารณประโยชน ์ขนาดกว้างเฉล่ีย ๓ เมตร
 ขุดลอกลึกจากท้องล าเหมอืงเดิม ๐.๓๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๑๘๐ เมตร

            105,000                 105,000

12 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 7 บา้นแมอ่าว กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
พร้อมหอ้งน้ าสนามกฬีา

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร
 สูง ๓ เมตรพร้อมกอ่สร้างหอ้งน้ า จ านวน ๒ หอ้ง 
กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๓ เมตร

            350,000 347,400                

13 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 8 บา้นใหมด่อนชัย ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บา้น
ใหมด่อนชัย

ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๓ เมตร 
หรือมพีื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า ๔๒ ตร.ม.

            160,000 159,100                

14 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 8 บา้นใหมด่อนชัย วางระบบท่อจ่ายน้ าประปาภายใน
หมูบ่า้น บา้นใหมด่อนชัย

วางระบบท่อจ่ายน้ าประปา ภายในหมูบ่า้น ขนาดท่อ ๒ นิว้ 
ระยะทาง ๔๘๐๐ เมตร และท่อ ๑ นิว้ ระยะทาง ๔๘๐ เมตร

            295,000                 295,000
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จงัหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบิกจำ่ย
 ที่ (บาท) (บาท)
15 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 9 บา้นหว้ยรากไมบ้น กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์

พร้อมหอ้งเกบ็ของบา้นหว้ยรากไม้
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร 
สูง ๓ เมตร

            415,000 411,700                

16 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 9 บา้นหว้ยรากไมบ้น ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าบาดาลแบบ
มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอปุกรณ์

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมใต้น้ า 
(Submersible Pump)  พร้อมท่อดูดน้ าและอปุกรณ์

              40,000                   40,000

17 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 10 บา้นผะนงั กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณล าเหมอืง
สาธารณประโยชน์

ก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริม
ไม้ไผ่บริเวณทางข้ามล าเหมืองค าปา ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๕ เมตร

            300,000                 300,000

18 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 10 บา้นผะนงั ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
บา้นผะนงั

ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร 
สูง ๓ เมตร

            154,000 148,800                

19 ดอยหล่อ ยางคราม หมูท่ี่ 11 บา้นหนองมว่ง กอ่สร้างร้ัวล้อมรอบพื้นที่บริเวณ
อาคารกองทุนหมูบ่า้นอาคาร
อเนกประสงค์หอ้งน้ าพร้อมราง
ระบายน้ า บา้นหนองมว่ง

กอ่สร้างร้ัวล้อม ขนาดสูง ๒ เมตร และประตูร้ัวขนาดกว้าง 
๕ เมตร สูง ๒ เมตร จ านวน ๒ ประตู พร้อมรางระบายน้ า
คอนกรีต กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร

            450,000 448,500                

19 5,000,000        4,961,900            
1 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 1 บา้นแมข่าน ปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปาภายใน

หมูบ่า้น
ปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปาภายในหมูบ่า้นแมข่าน 625,000            602,500                

2 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 2 บา้นทุ่งท้อ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเหล็กเลียบ
ล าน้ าขาน

ถนนสายเลียบล าน้ าแมข่าน บา้นทุ้งท้อ หมูท่ี่ ๒ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง ๐.๓๐๒ กโิลเมตร

625,000            625,000                

3 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 3 บา้นท่ามะโอ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมูบ่า้น

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้นท่ามะโอ ขนาด 
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

483,000            474,200                

4 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 3 บา้นท่ามะโอ ปรับปรุงร้ัวสนามกฬีาเพื่อประชาชน ปรับปรุงร้ัวสนามกฬีาเพื่อประชาชน ขนาด สูง ๖ เมตรยาว ๔๐ 
เมตร และสูง ๒ เมตร ยาว ๕๖ เมตร

142,000            141,500                

5 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 4 บา้นกลาง กอ่สร้างลานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ขนาด กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมพีื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า ๒๐0 ตาราง
เมตร

91,000              87,800                  

6 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 4 บา้นกลาง กอ่สร้างอาคารโรงน้ าด่ืมพร้อม
ติดต้ังเคร่ืองน้ าด่ืม ประจ าหมูบ่า้น

กอ่สร้างอาคารโรงน้ าด่ืมประจ าหมูบ่า้น ขนาด กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๘ เมตร

534,000            516,300                

รวมต ำบลยำงครำม
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จงัหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบิกจำ่ย
 ที่ (บาท) (บาท)
7 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 5 บา้นสองแคว กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสองแคว (ซอย ๓) 

บา้นสองแคว กว้าง 4 ม. ระยะทาง ๐.๐๘๓ กโิลเมตร
171,000            171,000                

8 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 5 บา้นสองแคว กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ประจ าหมูบ่า้น

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้นสองแควขนาด 
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

454,000            454,000                

9 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 6 บา้นหวัช่าง กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ประจ าหมูบ่า้น

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้นหวัข่วงขนาด 
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

625,000            610,000                

10 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 7 บา้นปา่ลาน กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
พร้อมติดต้ังเคร่ืองผลิตน้ าด่ืม
ประจ าหมูบ่า้น

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑๖ เมตรพร้อมติดต้ังเคร่ืองผลิตน้ าด่ืมประจ าหมูบ่า้น

625,000            607,500                

11 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 8 บา้นสามหลัง กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมูบ่า้น

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้นสามหลังขนาด 
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

483,000            481,800                

12 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 8 บา้นสามหลัง ขุดลอกล าเหมอืงค าปา ขุดลอกล าเหมอืงค าปา ขนาดปากเหมอืงกว้างประมาณ ๓ เมตร
 ท้องล าเหมอืงกว้างประมาณ ๒ เมตรลึกจากดินเดิม ๑ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร

39,000              39,000                  

13 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 8 บา้นสามหลัง ขุดลอกล าเหมอืงเจ้าสมบรูณ์ ขุดลอกล าเหมอืงเจ้าสมบรูณ์  จ านวน 2 ช่วง 73,000              73,000                  
14 ดอยหล่อ สองแคว หมูท่ี่ 8 บา้นสามหลัง ขุดลอกล าเหมอืงกลาง ขุดลอกล าเหมอืงกลาง ขนาดปากเหมอืงกว้างประมาณ ๑ เมตร

 ท้องล าเหมอืงกว้างประมาณ ๐.๕๐ เมตร ลึกจากดินเดิม ๑ 
เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร

30,000              30,000                  

14 5,000,000        4,913,600            
1 ดอยหล่อ สันติสุข หมูท่ี่ 1 บา้นสันมะค่า ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าประปา

หมูบ่า้น
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าประปาหมูบ่า้น ท่อPVC.ขนาด ๔ นิว้ 
และ ท่อPVC.ขนาด ๒ นิว้ ความยาวรวม ๓,๕๘๘ เมตร

346,000            346,000                

2 ดอยหล่อ สันติสุข หมูท่ี่ 1 บา้นสันมะค่า กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ สายทางบา้นสันมะค่า 
ระยะทาง ๐.๑๔๘๕ กโิลเมตร กว้าง ๑.๕ - ๔ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า ๓๘๔ ตร.ม.

209,000            203,600                

3 ดอยหล่อ สันติสุข หมูท่ี่ 2 บา้นหนองเหยีง กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ สายทางบา้นหนองเหยีง
ระยะทางรวม ๐.๒๘๕ กโิลเมตร กว้าง ๓-๔ เมตร  
ยาวรวม ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  พื้นที่รวม
ไมน่อ้ยกว่า ๑,๐๑๒ ตร.ม.

555,000            539,500                

รวมต ำบลสองแคว
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จงัหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบิกจำ่ย
 ที่ (บาท) (บาท)
4 ดอยหล่อ สันติสุข หมูท่ี่ 3 บา้นทุ่งปยุ กอ่สร้างผนงักนัดินคอนกรีต

เสริมเหล็ก
กอ่สร้างผนงักนัดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๐.๑๕๖ 
กโิลเมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร

559,000            544,900                

5 ดอยหล่อ สันติสุข หมูท่ี่ 4 บา้นสบอาว กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ สายทางบา้นสบอาว 
ระยะทาง ๐.๓๗๘ กโิลเมตร กว้าง ๒.๕๐-๓ เมตร  
พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า  ๑,๐๑๐ ตร.ม

554,000            538,500                

6 ดอยหล่อ สันติสุข หมูท่ี่ 5 บา้นสันนกแกว้ เจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร เจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบอ่บาดาลความลึกบอ่ 
๒๒๗ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ นิว้

555,000            555,000                

7 ดอยหล่อ สันติสุข หมูท่ี่ 6 บา้นใหมห่นองหอย กอ่สร้างตลาดนดัชุมชน กอ่สร้างตลาดนดัชุมชน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
 สูงเฉล่ีย ๒.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. 
จ านวน ๔ หลัง  พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๒๐ ตร.ม.

557,000            521,600                

8 ดอยหล่อ สันติสุข หมูท่ี่ 7 บา้นโปง่จ้อ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ สายทางบา้นโปง่จ้อ ระยะทาง
๐.๒๔๗ กโิลเมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๙๘๘ ตร.ม.
 ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

555,000            539,400                

9 ดอยหล่อ สันติสุข หมูท่ี่ 8 บา้นแมแ่ตง ถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต

ถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบา้นแมแ่ตง 
ระยะทาง ๐.๒๔๒ กโิลเมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร 
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ๑,๒๑๐ ตร.ม.

555,000            555,000                

10 ดอยหล่อ สันติสุข หมูท่ี่ 9 สันติสุข กอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภท คสล. 
กว้าง ๐.๘๐ เมตรยาว ๑.๓๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร

555,000            545,000                

10 5,000,000        4,888,500            
71 20,000,000      19,717,000          

รวมต ำบลสนัตสิขุ
รวมอ ำเภอดอยหลอ่
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