
 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 สันทราย สันนาเม็ง บ้านร้องสัก หมู ่1 สร้างอาคารเฉลิมพระเกยีรติคอนกรีต

เสริมเหล็ก 87 พรรษา
กอ่สร้างอาคารเฉลิมพระเกยีรติคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร

393,000       390,400       

2 สันทราย สันนาเม็ง บ้านป่ากล้วย  หมู ่2 สร้างอาคารเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
13.05 เมตร

416,000       416,000       

3 สันทราย สันนาเม็ง บ้านสันนาเม็งหมู ่3 วางท่อพร้อมลานคอนกรีตและปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์

วางท่อระบายน้้า ยาว 42 เมตร พร้อมลานคอนกรีตและ
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร

407,000       387,200       

4 สันทราย สันนาเม็ง บ้านสันนาเม็งหมู ่3 ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายโรงเรียนบ้านหลัก
ปันแผนกมัธยมสันนาเม็ง

ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายโรงเรียนบ้านหลักปันแผนกมัธยม
สันนาเม็ง ขนาดกว้าง 0.7 เมตร ยาว 5.8 เมตร

60,000         59,500         

5 สันทราย สันนาเม็ง บ้านสันหลวง หมู ่4 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์และอปุกรณ์
ในการประกอบอาชีพ

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตรและอปุกรณ์ในการประกอบอาชีพ

342,500       337,800       

6 สันทราย สันนาเม็ง บ้านสันหลวง หมู ่4 ปรับปรุงพื้นผิวถนนแอลฟัลต์ ปรับปรุงพื้นผิวถนนแอลฟัลท์ ขนาดกว้าง 3.2 เมตร 
ยาว 54 เมตร

65,500         65,500         

7 สันทราย สันนาเม็ง บ้านหลักปัน หมู ่5 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านพร้อมราง
ระบายน้้าประปา

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านพร้อมรางระบายน้้าประปา 409,000       409,000       

8 สันทราย สันนาเม็ง บ้านแม่กวง หมู ่6 ท้าร้ัวประปาคอนกรีตพร้อมวางท่อ
ประปาหมูบ่้าน

ท้าร้ัวประปาคอนกรีตพร้อมวางท่อประปาขนาด 3 นิว้ 
ยาว 780 เมตร

291,500       287,100       

9 สันทราย สันนาเม็ง บ้านแม่กวง หมู ่6 กอ่สร้างห้องน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างห้องน้้าศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 4 เมตร

126,000       121,700       

10 สันทราย สันนาเม็ง บ้านคอกหมูป่าหมู ่7 ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน (โดยการเพิ่มกระแสไฟฟ้า
ใช้สูบน้้า)

409,810       409,800       

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 สันทราย สันนาเม็ง บ้านร้องบอน

เหนือ/ใต้  หมู ่8
ต่อเติมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ต่อเติมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง

 12 เมตร ยาว 24 เมตร
437,800       437,800       

12 สันทราย สันนาเม็ง บ้านหลักชัย หมู ่9 กอ่สร้างลานคอนกรีต กอ่สร้างลานคอนกรีตขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 30 เมตร 354,000       328,800       

13 สันทราย สันนาเม็ง บ้านหลักชัย หมู ่9 ปรับปรุงป้ายชื่อหมูบ่้าน ปรับปรุงป้ายชื่อหมูบ่้าน 38,000         38,000         
14 สันทราย สันนาเม็ง บ้านคุรุสภา หมู ่10 แกไ้ขปัญหาระบบน้้าเสียของหมูบ่้าน แกไ้ขปัญหาระบบน้้าเสียของหมูบ่้าน 18,000         18,000         
15 สันทราย สันนาเม็ง บ้านคุรุสภา หมู ่10 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์และลาน

คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารพร้อม
ห้องน้้า

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 
เมตรและลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคาร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 230 ตร.ม. พร้อมห้องน้้า ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 4 เมตร

408,500       404,400       

16 สันทราย สันนาเม็ง บ้านแม่กวงใต้หมู ่11 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมห้องน้้า

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 8 เมตร พร้อมห้องน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร

410,000       400,600       

17 สันทราย สันนาเม็ง บ้านเจซีการเด้นวิวล์
 หมู ่12

กอ่สร้างอาคารเฉลิมพระเกยีรติ กอ่สร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 8 เมตร 184,000       178,200       

18 สันทราย สันนาเม็ง บ้านเจซีการเด้นวิวล์
 หมู ่12

กอ่สร้างป้อม ชรบ.หมูบ่้าน พร้อมลาน
จอดรถ

กอ่สร้างป้อม ชรบ. ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 12 เมตร 228,000       227,800       

18 4,998,610    4,917,600    
1 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านฟ้ามุย่ หมู ่1 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูต้อย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านครูต้อย ม.1 

กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร
204,000       204,000       

2 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านฟ้ามุย่ หมู ่1 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านฟ้ามุย่ หมู1่ กว้าง 7.5 
เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1 ชั้น

245,000       245,000       

3 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านฟ้ามุย่ หมู ่1 ถมดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย ถมดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย ปริมาณ 184 ลบ.ม. 25,694         25,600         
4 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านนางเหลียว  

หมู ่2
กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 

9.5 เมตร
100,000       100,000       

5 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านนางเหลียว 
หมู ่2

กอ่สร้างต่อเติมระบบประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างต่อเติมระบบประปาหมูบ่้าน สร้างถงักรองน้้า
บาดาลขนาด 10 ลบ.ม/ชม

393,000       379,300       

รวมต ำบลสันนำเม็ง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
6 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านโป่ง หมู ่3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบล้า

น้้าแม่ดู่
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ ล้าน้้าแม่ดู่ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
784 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร

474,694       474,300       

7 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านท่าเกวียน หมู ่4 โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมูบ่้าน โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมูบ่้านวางท่อประปา
ขนาด 3 นิว้ จ้านวน 215 ท่อน

329,147       329,100       

8 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านท่าเกวียน หมู ่4 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 เมตร
 ยาว 6 เมตร

145,000       142,700       

9 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านแม่แกด๊หลวง   
 หมู ่5

โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
บ้านแม่แกด๊หลวง ม.5 พื้นที่ผิวจราจร 425 ตร.ม.
 หนา 0.15 เมตร

351,000       351,000       

10 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านแม่แกด๊หลวง   
 หมู ่5

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน
แม่แกด๊หลวง ม.5 กว้าง  0.20 เมตร ลึก 0.24 เมตร 
ยาว 79 เมตร

123,000       116,400       

11 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านหนองไคร้        
 หมู ่6

กอ่สร้างโรงน้้าด่ืมพร้อมอปุกรณ์ กอ่สร้างโรงน้้าด่ืม ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 12 เมตร 
พร้อมอปุกรณ์

453,780       453,700       

12 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านสกรณ์นิคม     
 หมู ่7

กอ่สร้างอาคารศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน
สหกรณ์นิคม หมูท่ี่ 7

กอ่สร้างอาคารศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 10 เมตร รวมขนาดเนือ้ที่ 50 ตร.ม.

476,000       476,000       

13 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านหนองไคร้หลวง
หมู ่8

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านหนองไคร้
หลวง

ปรับปรุงระบบประปา วางท่อพีวีซีขนาด 150 ท่อน 
พร้อมเจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ

474,694       474,600       

14 สันทราย หนองจอ๊ม บ้านต้นจนัทร์         
 หมู ่9

กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. สาธารณะ 
บ้านต้นจนัทน์

กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. สาธารณะ บ้านต้นจนัทน์
 ม.9 กว้าง 0.3 เมตร ลึก 0.3 เมตร ยาว 230 เมตร

474,694       446,500       

15 สันทราย หนองจอ๊ม โป่ง หมู ่3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร 498,000       497,500       
16 สันทราย หนองจอ๊ม ท่าเกวียน หมู ่4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร 229,750       229,000       

16 4,997,453    4,944,700    
1 สันทราย หนองหาร บ้านแม่เตาไห หมู ่1 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร
ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) 
พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 3 - 3.20 ม. ยาว 150 ม. หนา
 0.05 ม. พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 481 ตร.ม.

192,300       189,300       
รวมต ำบลหนองจ๊อม
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 สันทราย หนองหาร บ้านแม่เตาไห หมู ่1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม.

 หนา 0.15 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.
136,600       136,600       

3 สันทราย หนองหาร บ้านแม่เตาไห หมู ่1 ปรับปรุงผิวถนนด้วยการจดัซ้ือดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ีย

ปรับปรุงผิวถนนด้วยการจดัซ้ือดินลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 
กว้าง 5 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.50 ม.

55,600         55,600         

4 สันทราย หนองหาร บ้านป่าบง หมู ่2 สร้างอาคารอเนกประสงค์ สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร

384,000       384,000       

5 สันทราย หนองหาร บ้านห้วยเกี๋ยง หมู ่3 ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนป่าขาม

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร
 ยาว 14 เมตร

190,000       190,000       

6 สันทราย หนองหาร บ้านห้วยเกี๋ยง หมู ่3 ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนห้วยเกี๋ยง

เปล่ียนหลังคาและโครงหลังอาคารโรงเกบ็ของหมูบ่้าน 190,000       189,500       

7 สันทราย หนองหาร บ้านแม่โจ ้หมู ่4 ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6x12 ม. 382,000       382,000       
8 สันทราย หนองหาร บ้านสหกรณ์นิคม  

หมู ่5
ปรับปรุงระบบประปา ขยายเขตบ้าน ม.5 ต.ป่าไผ่จ้านวน 1แห่ง วางท่อขนาด

 4 นิว้ จ้านวน 142 ท่อน ขนาด 3 นิว้ จ้านวน
 288 ท่อน ขนาด 2 นิว้ จ้านวน 59 ท่อน

384,000       384,000       

9 สันทราย หนองหาร บ้านทุ่งป่าเกด็ หมู ่6 สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร

384,490       384,400       

10 สันทราย หนองหาร บ้านหนองหาร หมู ่7 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กฌาปน
สถาน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่รวม 1,090 ตร.ม.
 หนา 0.10 ม.

384,000       384,000       

11 สันทราย หนองหาร บ้านวิเวก หมู ่8 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนฤพร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 132
 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 462 ตร.ม. 1 สาย

243,500       243,500       

12 สันทราย หนองหาร บ้านวิเวก หมู ่8 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
และห้องเกบ็ของ

เปล่ียนกระเบือ้งหลังคาพร้อมฝ้าเพดานยปิซ่ัมบอร์ด หนา
 9 มม. เปล่ียนสุขภัณฑ์โถส้วมแบบนัง่ยองเป็นชักโครก
พร้อมเดินระบบประปา ราวกนัตกล้าห้วย ประตูม้วน 
ขนาด 1.6x2.10 ม.

130,550       126,900       

13 สันทราย หนองหาร บ้านทุ่งหมืน่น้อย 
หมู ่9

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างห้องน้้าและห้องเกบ็ของ ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว
 14 ม

384,600       380,000       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
14 สันทราย หนองหาร บ้านเกษตรใหม่ 

หมู ่10
ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ ขดุลอกล้าเหมือง 2 สาย ความยาวรวม 1,917 ม. 

ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,098 ลูกบาศกเ์มตร
31,800         31,800         

15 สันทราย หนองหาร บ้านเกษตรใหม่ 
หมู ่10

ซ่อมแซมถนนสาธารณะ(ลงหินคลุก) ปรับปรุงผิวถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย ขนาดกว้าง
 4 ม. ความยาวรวม 760 ม. หนา 0.13 ม. พื้นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 3,040 ตร.ม.

187,500       137,400       

16 สันทราย หนองหาร บ้านเกษตรใหม่ 
หมู ่10

ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบ่้าน
เพื่อจดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบ้าน
เกษตรใหม่

ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบ่้านเพื่อจดัต้ังศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนบ้านเกษตรใหม่

400,000       393,200       

17 สันทราย หนองหาร บ้านเกษตรใหม่
หมู ่10

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ 
พื้นที่รวม 490 ตร.ม.

172,000       172,000       

18 สันทราย หนองหาร บ้านสหกรณ์บ้านไร่ 
หมู ่11

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมลาน
อเนกประสงค์

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร

380,000       380,000       

19 สันทราย หนองหาร บ้านดอยพัฒนา
หมู ่13

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 176 
ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 704 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุกอดัแน่นกว้างเฉล่ีย 0.50 ม.

385,600       385,600       

19 4,998,540    4,929,800    
1 สันทราย หนองแหยง่ บ้านหนองแหยง่หมู ่1 ปรับปรุงผิวจราจรถนน Overlay ด้วย 

Asphaltic บ้านหยองแหยง่
 ถนน overlay ด้วย Asphaltic Concrete กว้าง 4 ม. 
ยาว 316 ม. หนา 0.05 ม.พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,264 ตร.ม.ตีเส้นจราจร 63 ตร.ม.

454,500       454,500       

2 สันทราย หนองแหยง่ บ้านร้องเม็ง หมู ่2 กอ่สร้างเทคอนกรีตเสริมไหล่ทางถนน เทคอนกรีตไหล่ถนนและราวกนัตก ขนาดกว้าง 1.20 
เมตร ยาว 210 เมตร

140,000       140,000       

3 สันทราย หนองแหยง่ บ้านร้องเม็ง หมู ่2 ท้าผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้้าเซาะถนน ก้าแพงกนัน้้าเซาะ ยาว 30 ม. 60,000         60,000         

4 สันทราย หนองแหยง่ บ้านร้องเม็ง หมู ่2 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างงานศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.5 เมตร 
ยาว 8 เมตร

250,000       250,000       

5 สันทราย หนองแหยง่ บ้านบวกเปา หมู ่3 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมูบ่้าน บ้าน
บวกเปา

วางท่อ PVC ขนาด 4 นิว้ 3 นิว้ 2 นิว้  พร้อมอปุกรณ์ขอ้
ต่อขอ้งอ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

454,500       454,500       

รวมต ำบลหนองหำร
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
6 สันทราย หนองแหยง่ บ้านทุ่งขา้วตอกหมู ่4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านทุ่งขา้วตอก
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 150 
ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม /
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 102 
ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า408 ตร.ม.

454,500       454,500       

7 สันทราย หนองแหยง่ บ้านหนองบัวหมู ่5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองบัว

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 218 
ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.

454,500       454,500       

8 สันทราย หนองแหยง่ บ้านดงเจริญชัยหมู ่6 ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงผลิตน้้าด่ืมและ
จดัซ้ืออปุกรณ์บรรจนุ้้าด่ืมของหมูบ่้าน

ปรับปรุงต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
7 ม. ยาว 10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.

271,000       271,000       

9 สันทราย หนองแหยง่ บ้านดงเจริญชัยหมู ่6 สร้างอาคารคลุมเคร่ืองออกก้าลังกาย
ชุมชนบ้านดงเจริญชัย

อาคารโครงสร้างเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.

132,000       132,000       

10 สันทราย หนองแหยง่ บ้านดอย หมู ่7 ซ่อมแซมปรับปรุงโรงสีขา้วชุมชน บ้าน
ดอย หมูท่ี่ 7

ซ่อมแซมปรับปรุงโรงสีขา้วชุมชน ให้ใช้งานได้ตาม
มาตรฐาน

241,392       241,300       

11 สันทราย หนองแหยง่ บ้านดอย หมู ่7 ต่อเติมโรงสีขา้วชุมชน ปรับปรุงต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. 
ยาว 9 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า54 ตร.ม.

210,000       210,000       

12 สันทราย หนองแหยง่ บ้านทุ่งขา้วตอกใหม่
 หมู ่8

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้้าประปาหมูบ่้าน
 บ้านทุ่งขา้วตอกใหม่ หมูท่ี่ 8

วางท่อประปา PVC ขนาด 3 นิว้ จ้านวน 450 ท่อน 
พร้อมอปุกรณ์ขอ้ต่อขอ้งอ

454,500       454,500       

13 สันทราย หนองแหยง่ บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่
 9

กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน(ผิวดิน) 
บ้านแม่ฮักพัฒนา หมูท่ี่ 9

ติดต้ังถงัเกบ็น้้าดีทรงแชมเปญความจ ุ12 ลูกบาศกเ์มตร 
สูง 20 ม. พร้อมฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ถงักรอง ถงั
เกบ็น้้าดี ปัม๊น้้าพร้อมระบบไฟฟ้า

454,500       454,500       

14 สันทราย หนองแหยง่ บ้านพระบาทตีนนก
 หมู ่10

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม.
 ยาว 300 ม.

405,275       405,200       

15 สันทราย หนองแหยง่ บ้านพระบาทตีนนก
 หมู ่10

กอ่สร้างห้องน้้าประจ้าศาลาอเนกประสงค์ ห้องน้้าห้องส้วม 1 หลัง 2 ห้องส้วม ขนาดพื้นที่ 2x3 ม.
 พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม.

50,790         50,700         

16 สันทราย หนองแหยง่ บ้านแม่ฮักพัฒนา
เฉลิม   หมู ่11

กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน(ผิวดิน) 
บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกยีรติ หมูท่ี่ 
11

ขดุเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิว้ ลึก 100 ม. 
ติดต้ังถงักรอง ถงัเกบ็น้้าดี ปัม๊น้้าพร้อมระบบไฟฟ้า 
วางท่อประปา พร้อมป้ายโครงการ

454,500       454,500       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
17 สันทราย หนองแหยง่ ดงเจริญชัย หมู ่6 ขดุลอกล้าเหมืองไส้ไกจ่้านวน 10 ล้า

เหมืองเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกร

ขดุลอกล้าเหมืองไส้ไกจ่้านวน 10 ล้าเหมือง 
ขนาดความยาวรวม 9,500 เมตร

58,000         58,000         

17 4,999,957    4,999,700    
1 สันทราย เมืองเล็น บ้านเมืองวะ หมู ่1 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์

เพื่อกจิกรรมของผู้สูงอายบุ้านเมืองวะ
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15 เมตร 
ยาว 20 เมตร

500,000       500,000       

2 สันทราย เมืองเล็น บ้านเมืองวะ หมู ่1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านเมืองวะ
 หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนส่งทางการเกษตร
 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 945 เมตร

500,000       500,000       

3 สันทราย เมืองเล็น บ้านเมืองเล็น หมู ่2 กอ่สร้างอาคารพัฒนาอาชีพในชุมชน กอ่สร้างอาคารพัฒนาอาชีพในชุมชน ขนาดกว้าง 6 เมตร
 ยาว 18 เมตร

500,000       500,000       

4 สันทราย เมืองเล็น บ้านเมืองเล็น หมู ่2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 104 เมตร

216,000       216,000       

5 สันทราย เมืองเล็น บ้านเมืองเล็น หมู ่2 ปรับปรุงและขยายระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงและขยายระบบประปาหมูบ่้าน 284,000       284,000       
6 สันทราย เมืองเล็น บ้านหัวฝายหมู ่3 ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา(เจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ) 500,000       499,500       
7 สันทราย เมืองเล็น บ้านหัวฝาย หมู ่3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.5 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 270 เมตร
500,000       500,000       

8 สันทราย เมืองเล็น บ้านเมืองวะ หมู ่4 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
เพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพและศูนยก์ารเรียนรู้

ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง
6 เมตร ยาว 15 เมตร

500,000       452,300       

9 สันทราย เมืองเล็น บ้านเมืองวะ หมู ่4 ซ่อมแซมถนนเส้นทางขนส่งทางการ
เกษตรโดยเทคอนกรีตเสริมใยเหล็ก(คสล.)

ซ่อมแซมถนนเส้นทาง คสล. ขนาดยาว 4 เมตร ยาว
 948 เมตร

500,000       500,000       

10 สันทราย เมืองเล็น บ้านหนองกน้ครุหมู่
 5

จดัท้าระบบน้้าด่ืมเพื่อชุมชน ผลิตน้้าด่ืม
ชุมชน

จดัท้าระบบน้้าด่ืมเพื่อชุมชน 500,000       468,800       

11 สันทราย เมืองเล็น บ้านหนองกน้ครุหมู่
 5

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบSkin 
Path ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบSkin Path ด้วยแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต พื้นที่รวม 1,140 ตร.ม.

499,000       421,900       

11 4,999,000    4,842,500    

รวมต ำบลหนองแหยง่

รวมต ำบลเมืองเล็น
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 สันทราย ป่าไผ่ บ้านเมืองขอน หมู ่1 ปรับปรุงสนามโดยปูตัวหนอน ปรับปรุงสนามโดยปูตัวหนอน 100,000       100,000       
2 สันทราย ป่าไผ่ บ้านเมืองขอน หมู ่1 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านเมือง

ขอน
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านเมืองขอน ขนาดกว้าง
 4 ม. ยาว 16 ม.

250,000       250,000       

3 สันทราย ป่าไผ่ บ้านหนองเต่าค้า 
หมู ่2

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในสถาน
ฌาปนกจิ หมูท่ี่ 2 บ้านหนองเต่าค้า

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในสถานฌาปนกจิ 
หมูท่ี่ 2 บ้านหนองเต่าค้า กว้าง 15 ม. ยาว 15 ม.

300,000       300,000       

4 สันทราย ป่าไผ่ บ้านป่าไผ่ หมู ่3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ความลึก 
80 เมตร พร้อมวางท่อประปา หมูท่ี่ 3 
บ้านป่าไผ่

ขดุเจาะบาดาล ขนาดท่อ 6 นิว้ ลึก 80 ม. 250,000       250,000       

5 สันทราย ป่าไผ่ บ้านป่าเหมือดหมู ่4 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คสล.ชั้น
เดียว บ้านป่าเหมือด หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บ้านป่าเหมือด
 หมูท่ี่ 4

300,000       300,000       

6 สันทราย ป่าไผ่ บ้านป่าเหมือดหมู ่4 ปรับปรุงร้านค้าชุมชนโรงเรียนบ้านป่า
เหมือด

ปรับปรุงร้านค้าชุมชนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด กว้าง 9 ม.
 ยาว 14.50 ม.

100,000       100,000       

7 สันทราย ป่าไผ่ บ้านแม่แกด๊น้อย 
หมู ่5

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์จดุที่1 
(ชุมชนแม่ดู่)

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์จดุที่1 (ชุมชนแม่ดู่) พร้อม
ห้องน้้า 3 ห้อง

150,000       150,000       

8 สันทราย ป่าไผ่ บ้านแม่แกด๊น้อย 
หมู ่5

เจาะบาดาล ขนาดท่อ 4 นิว้ ความลึก 
65 เมตร พร้อมซ่อมแซมแท้งค์น้้า
คอนกรีต ขนาด 2.50 x 2.50 x 3.00 
เมตร หมูท่ี่ 5 บ้านแม่แกด้น้อย ต้าบลป่า
ไผ่ อ้าเภอสันทราย

ปรับปรุงระบบน้้าด่ืม-น้้าใช้ในโรงเรียนบ้านแม่แกด้น้อย
โดยการเจาะบาดาล ขนาดท่อ 4 นิว้ ความลึก 65 เมตร
 พร้อมซ่อมแซมแท้งค์น้้าคอนกรีต ขนาด 2.50 x 2.50 
x 3.00 เมตร

100,000       100,000       

9 สันทราย ป่าไผ่ บ้านแม่แกด๊น้อย หมู่
 5

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์จดุที่2 
(ชุมชนบ้านหนองทราย)

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์จดุที่2 (ชุมชนบ้านหนองทราย) 150,000       150,000       

10 สันทราย ป่าไผ่ บ้านโปง หมู ่6 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า, น้้าประปาหมูบ่้าน 280,000       242,800       
11 สันทราย ป่าไผ่ บ้านโปง หมู ่6 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้าน

โปง
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโปง 120,000       110,100       

12 สันทราย ป่าไผ่ บ้านศรีบุญเรือง 
หมู ่7

ปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้าน
ศรีบุญเรือง

ปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ และกอ่สร้างห้องสมุด 250,000       250,000       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 สันทราย ป่าไผ่ บ้านศรีวังธาร หมู ่8 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมูบ้านศรีวัง

ธาร
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 16 ม. 300,000       300,000       

14 สันทราย ป่าไผ่ บ้านหนองเต่าค้าใหม่
 หมู ่9

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 9 
บ้านหนองเต่าค้าใหม่

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 250,000       250,000       

15 สันทราย ป่าไผ่ บ้านหนองอโุบสถ 
หมู ่10

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 250,000       250,000       

16 สันทราย ป่าไผ่ บ้านท่ายาว หมู ่11 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
อปุโภคบริโภคในหมูบ่้านท่ายาว หมูท่ี่ 11

ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาอปุโภคบริโภคใน
หมูบ่้านท่ายาว หมูท่ี่ 11

250,000       250,000       

17 สันทราย ป่าไผ่ บ้านหม้อ หมู ่12 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น
 บ้านหม้อ หมูท่ี่ 12

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น กว้าง 9 ม. ยาว
 14.50 ม.

200,000       200,000       

18 สันทราย ป่าไผ่ บ้านพัฒนาทรายแกว้
 หมู ่13

ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าสาธารณะ ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าสาธารณะ 150,000       148,300       

19 สันทราย ป่าไผ่ บ้านพัฒนาทรายแกว้
 หมู ่13

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านพัฒนา
ทรายแกว้

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านพัฒนาทรายแกว้ กว้าง
 8.40 ม. ยาว 7.00 ม.

150,000       149,500       

20 สันทราย ป่าไผ่ บ้านหนองหลวง
พัฒนา หมู ่14

ปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี่ 14 บ้าน
หนองหลวงพัฒนา ต้าบลป่าไผ่ อ้าเภอสัน
ทราย จงัหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงระบบประปา 250,000       250,000       

21 สันทราย ป่าไผ่ บ้านเกษตรพัฒนา 
หมู ่15

ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และ
โรงสีขา้วชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมูท่ี่ 
15

ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และโรงสีขา้วชุมชน 250,000       250,000       

22 สันทราย ป่าไผ่ บ้านเกษตรพัฒนา 
หมู ่15

สร้างถนนคอนกรีต คสล.
โรงเรียนศรีบุญเรือง

กอ่สร้างถนนคอนกรีต คสล. โรงเรียนศรีบุญเรือง 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.12 ม.

100,000       98,700         

23 สันทราย ป่าไผ่ บ้านหนองป่าขา้ว 
หมู ่16

ต่อเติมและซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 16 บ้านหนองป่า
ขา้ว

ต่อเติมและซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน 250,000       250,000       

24 สันทราย ป่าไผ่ บ้านแพะใต้พัฒนา 
หมู ่17

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 17 กว้าง 6.60 ม. 
ยาว 22.00 ม.

200,000       200,000       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
25 สันทราย ป่าไผ่ ป่าเหมือด หมู ่4 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ้า

หมูบ่้าน บ้านป่าเหมือด
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน บ้านป่า
เหมือด กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม.

50,000         50,000         

25 5,000,000    4,949,400    
1 สันทราย แม่แฝก บ้านหนองมะจบั หมู่

 1
ซ่อมประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 395,000       372,600       

2 สันทราย แม่แฝก บ้านโป่ง หมู ่2 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์หมูบ่้าน กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์หมูบ่้าน 418,000       418,000       
3 สันทราย แม่แฝก บ้านห้วยแกว้ หมู ่3 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์หมูบ่้านห้วย

แกว้
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์หมูบ่้านห้วยแกว้ 371,100       371,100       

4 สันทราย แม่แฝก บ้านร่วมหลวงหมู ่4 กอ่สร้างก้าแพงกั้นดินล้าน้้าห้วยแกว้บ้าน
ร่มหลวง

กอ่สร้างผนัง คสล.ล้าน้้าห้วยแกว้ 430,000       430,000       

5 สันทราย แม่แฝก บ้านศรีงาม หมู ่5 กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีต กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 388,000       381,500       
6 สันทราย แม่แฝก บ้านแม่แต หมู ่6 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. 423,000       423,000       

7 สันทราย แม่แฝก บ้านสหกรณ์ หมู ่7 ขดุลอกล้าเหมืองใส้ไกบ่้านสหกรณ์และ
ก้าจดัวัชพืชหนองน้้าสาธารณประโยชน์

ขดุลอกล้าเหมืองใส้ไกบ่้านสหกรณ์ ยาว 731 ม. ลึกเฉล่ีย
 1 ม. และก้าจดัวัชพืชหนองน้้า จ้านวน 285 ตัน

47,000         47,000         

8 สันทราย แม่แฝก บ้านสหกรณ์ หมู ่7 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านสหกรณ์นิคมหัว
งานหมูท่ี่ 7 ซอยบ้านลุงสาม

กอ่สร้างถนน คสล.บ้านสหกรณ์นิคมหัวงานหมูท่ี่ 7 
ซอยบ้านลุงสาม กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม.

364,000       364,000       

9 สันทราย แม่แฝก บ้านหนองแสะ หมู ่8 วางท่อจา่ยน้้าประปาหมูบ่้าน วางท่อจา่ยน้้าประปาหมูบ่้าน ขนาด ศก. 3 นิว้ พร้อม
อปุกรณ์

417,000       417,000       

10 สันทราย แม่แฝก บ้านพระธาตุ หมู ่9 ซ่อมแซมหอประปาและระบบท่อประปา
หมูบ่้าน

ซ่อมแซมหอประปาและระบบท่อประปาหมูบ่้าน 411,000       411,000       

11 สันทราย แม่แฝก บ้านศรีงามพัฒนา 
หมู ่10

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 13.80 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม.

426,000       426,000       

12 สันทราย แม่แฝก บ้าร่วมโพธิ์ทอง 
หมู ่11

สร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด สร้างรางระบายน้้า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.50 - 0.70 ม. ยาว 104 ม. พร้อมฝาปิด

415,000       408,000       

13 สันทราย แม่แฝก บ้านหนองไหว 
หมู ่12

สร้างอาคารอเนกประสงค์ สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. 485,000       485,000       

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

13 4,990,100    4,954,200    
1 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านแม่แฝก หมู ่1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบหมูบ่้าน เจาะบ่อบาดาลขนาด 150 มม. 

ลึก 70 ม. พร้อมเคร่ืองสูบน้้าบาดาล เป่าล้างบ่อ 
ขนาด 150 มม. จ้านวน 1 บ่อ

328,000       328,000       

2 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านแม่แฝก หมู ่1 โครงการกอ่สร้างอาคารฝึกอาชีพและการ
กฬีา

กอ่สร้างอาคารฝึกอาชีพและการกฬีา ขนาดกว้าง 6.00 
ม. ยาว 12.00 ม. สูง 4.00 ม.

62,000         62,000         

3 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านสบแฝก หมู ่2 โครงการกอ่สร้างก้าแพงกั้นดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างก้าแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 2.00 ม. สูงเฉล่ีย 2.50 ม. 
หนา 0.20 ม. ยาว 42.00 ม.

324,000       324,000       

4 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านเจดียแ์ม่ครัว 
หมู ่3

โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน
เจดียแ์ม่ครัว

กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน สร้างหอถงัสูงขนาด 
5 ลบ.ม. (ไม่ตอกเขม็) เจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิว้
 ลึก 70.00 ม. พร้อมถงักรองน้้าบาดาล

333,000       333,000       

5 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านเจดียแ์ม่ครัว 
หมู ่3

โครงการกอ่สร้างอาคารกายภาพบ้าบัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล

ปรับปรุงอาคารกายภาพบ้าบัดโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล บ้านเจดียแ์ม่ครัว

100,000       84,000         

6 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านขวัมุง หมู ่4 โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก

กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม.
 ยาว 4.00 ม. สูง 2.70 ม.พร้อมระบบจา่ยน้้า

246,000       246,000       

7 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านขวัมุง หมู ่4 โครงการกอ่สร้างห้องน้้าสาธารณะ กอ่สร้างอาคารห้องน้้า คสล. 3 ห้อง จ้านวน 1 หลัง 
ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 4.50 ม. สูง 2.50 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร

110,000       110,000       

8 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านห้วยบง หมู ่5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน
ห้วยบง

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน เจาะบ่อบาดาลขนาด 
150 มม. ลึก 70 ม. พร้อมเคร่ืองสูบน้้าบาดาล 
กอ่สร้างถงัเกบ็น้้าใส ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 4.00 ม. ลึก 2.70 ม.

355,000       355,000       

9 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านแพะเจดีย ์หมู ่6 โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปา
หมูบ่้านแพะเจดีย์

ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาหมูบ่้าน เจาะบ่อบาดาล
ขนาด 150 มม. ลึก 60 ม. พร้อมเคร่ืองสูบน้้าบาดาล

171,000       171,000       

รวมต ำบลแม่แฝก
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านแพะเจดีย ์หมู ่6 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ จ้านวน 1 หลัง ขนาดกว้าง

 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 2.70 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 32.00 ตารางเมตร

160,000       160,000       

11 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านวังขมุเงิน หมู ่7 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านวังขมุ
เงิน พร้อมเคร่ืองสูบน้้าและอปุกรณ์

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน เจาะบ่อบาดาลขนาด 
150 มม. ลึก 100 ม. พร้อมเคร่ืองสูบน้้าบาดาล

331,000       331,000       

12 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านแพะห้วยบง 
หมู ่8

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00
 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพิ้นที่ไม่น้อยกว่า
 380.00 ตร.ม. พร้อมดินลูกรังถมไหล่ทาง

338,000       338,000       

13 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านกลางพัฒนา 
หมู ่9

โครงการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก
และประตูเขา้ออกอาคารอเนกประสงค์

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2.00 ม. ยาว 
170.70 ม. และประตูเขา้-ออก

360,000       360,000       

14 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านแพะแม่แฝกใหม่
 หมู ่10

กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้านแพะแม่แฝก
ใหม่ หมูท่ี่ 10

กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้านแพะแม่แฝกใหม่ หมูท่ี่ 10 351,500       351,500       

15 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านเจดียพ์ัฒนา    
 หมู ่11

โครงการปรับปรุงประปาบ้านเจดียพ์ัฒนา ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน โรงสูบน้้าพร้อมเคร่ืองสูบน้้า ถงั
กรองน้้าบาดาล 10 ลบ.ม.(ไม่ตอกเขม็)

341,000       341,000       

16 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านป่าป๋อ หมู ่12 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
และกอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และกอ่สร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดความกว้าง 13.00 ม. ยาว 24.50 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.50 ตร.ม. หนา 0.10 ม.

181,000       181,000       

17 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านป่าป๋อ หมู ่12 โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปา
หมูบ่้านป่าป๋อ

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน เจาะบ่อบาดาลขนาด 100
 มม. ลึก 70 ม. พร้อมเคร่ืองสูบน้้าบาดาล

160,500       160,500       

18 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านพระธาตุเจดีย ์ 
 หมู ่13

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1) ยาว 80.00 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
2) ยาว 41.00 ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.
3) ยาว 80.00 ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. 
4) ยาว 60.00 ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.

354,000       354,000       

19 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านเจดียเ์จริญ      
 หมู ่14

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน เจาะบ่อบาดาลขนาด 150
 มม. ลึก 80 ม. พร้อมเคร่ืองสูบน้้าบาดาล

210,000       210,000       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
20 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านเจดียเ์จริญ      

 หมู ่14
โครงการกอ่สร้างลานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
24.00 ม. กว้าง 20.00 ม. หนา 0.08 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

133,000       133,000       

21 สันทราย แม่แฝกใหม่ บ้านเจดียเ์จริญ 
หมู ่14

โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โดย
การปูกระเบือ้งเซรามิก

ปูกระเบือ้งเซรามิก ขนาด 12 x 12 นิว้ ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 14 เมตร

51,000         51,000         

21 5,000,000    4,984,000    
1 สันทราย สันทรายน้อย บ้านแม่ยอ่ย หมู ่1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมกอ่สร้างอาคาร

อเนกประสงค์
ปรับปรุง/ซ่อมแซมกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 500,000       500,000       

2 สันทราย สันทรายน้อย บ้านเมืองวะ หมู ่2 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 499,990       473,000       
3 สันทราย สันทรายน้อย บ้านสันทรายมูล 

หมู ่3
ปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ 500,000       500,000       

4 สันทราย สันทรายน้อย บ้านสันคะยอม หมู ่4 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ในหมู่
บ้านสันคะยอม หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ในหมูบ่้านสันคะยอม หมูท่ี่ 4 500,000       500,000       

5 สันทราย สันทรายน้อย บ้านโจ ้หมู ่5 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ 500,000       500,000       
6 สันทราย สันทรายน้อย บ้านทรายทอง หมู ่6 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างร้ัว คสล. ขนาดสูง 2 ม. ยาว 119 ม. 262,706       262,700       
7 สันทราย สันทรายน้อย บ้านทรายทอง หมู ่6 ท้าร้ัวสาธารณประโยชน์กั้นประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงร้ัว คสล.ประปาหมูบ่้าน ขนาดสูง 2.00 ม.

 ยาว 60.00 ม.
148,500       148,500       

8 สันทราย สันทรายน้อย บ้านทรายทอง หมู ่6 วางท่อระบายน้้าพร้อมติดต้ังอปุกรณ์สูบ
น้้าสาธารณะ

วางท่อระบายน้้าพร้อมติดต้ังอปุกรณ์สูบน้้าสาธารณะ 84,881         84,800         

9 สันทราย สันทรายน้อย บ้านสันคะยอมใต้ 
หมู ่7

ปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ 162,000       162,000       

10 สันทราย สันทรายน้อย บ้านสันคะยอมใต้ 
หมู ่7

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน 150,000       150,000       

11 สันทราย สันทรายน้อย บ้านสันคะยอมใต้ 
หมู ่7

ขดุลอกล้าเหมืองและรางระบายน้้า
สาธารณะ

ขดุลอกล้าเหมืองและรางระบายน้้าสาธารณะ 55,000         55,000         

12 สันทราย สันทรายน้อย บ้านสันคะยอมใต้ 
หมู ่7

ซ่อมแซมร้ัว คสล.ประปาหมูบ่้าน ซ่อมแซมร้ัว คสล.ประปาหมูบ่้าน สูง 2 ม. ยาว 60 ม. 120,000       120,000       

รวมต ำบลแม่แฝกใหม่
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 สันทราย สันทรายน้อย บ้านเด่นสันคะยอม 

หมู ่8
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 368,000       368,000       

14 สันทราย สันทรายน้อย บ้านเด่นสันคะยอม 
หมู ่8

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตอเนกประสงค์ กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตอเนกประสงค์ 132,000       132,000       

15 สันทราย สันทรายน้อย บ้านสันทรายน้อย 
หมู ่9

ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 
หมูบ่้านสันทรายน้อย หมู ่9 ต้าบลสัน
ทรายน้อย อ้าเภอสันทราย

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมูบ่้านสันทรายน้อย 
 (รางระบายน้้า, ร้ัว, อา่งล้างจาน, ห้องน้้า, โรงครัว)

500,000       500,000       

16 สันทราย สันทรายน้อย บ้านสันทรายเงิน
 หมู ่10

กอ่สร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ กอ่สร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ 500,000       348,400       

16 4,983,077    4,804,400    
1 สันทราย สันพระเนตร บ้านสันศรี หมู ่1 ซ่อมแซมประปาหมูบ่้านหมูท่ี่ 1 ซ่อมแซมประปาหมูบ่้านหมูท่ี่ 1 120,000       112,400       
2 สันทราย สันพระเนตร บ้านสันศรี หมู ่1 ต่อเติมอาคารโรงเรียนบ้านสันศรีและเท

ลานอเนกประสงค์
ต่อเติมอาคารโรงเรียนบ้านสันศรี ขนาด 4 x 36 เมตร 
และ ขนาด 5.5 x 20 เมตร, เทลานอเนกประสงค์ คสล.
 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 34 ตร.ม.

207,500       207,500       

3 สันทราย สันพระเนตร บ้านสันศรี หมู ่1 สร้างรางระบายน้้า คสล.ขนาดกว้าง
ประมาณ 0.30 เมตร

สร้างรางระบายน้้า คสล.ขนาด 0.30 เมตร 400,000       400,000       

4 สันทราย สันพระเนตร บ้านแม่คาว  หมู ่2 ปรับปรุงซ่อมแซมราวกนัตกน้้าแม่คาว ปรับปรุงซ่อมแซมราวกนัตกน้้าแม่คาว 140,000       140,000       
5 สันทราย สันพระเนตร บ้านแม่คาว  หมู ่2 ซ่อมแซมร้ัว คสล.สาธารณะ (วัดแม่คาว) ซ่อมแซมร้ัว คสล.สาธารณะ (วัดแม่คาว) 190,000       190,000       
6 สันทราย สันพระเนตร บ้านแม่คาว  หมู ่2 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ 250,000       250,000       
7 สันทราย สันพระเนตร บ้านป่าไผ่ หมู ่ 3 กอ่สร้างผนังกนัดิน คสล.หนองน้้า

สาธารณะ
กอ่สร้างผนังกนัดิน คสล.หนองน้้าสาธารณะ 150,000       150,000       

8 สันทราย สันพระเนตร บ้านป่าไผ่ หมู ่ 3 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต. กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต. 200,000       200,000       
9 สันทราย สันพระเนตร บ้านป่าไผ่ หมู ่ 3 ปรับปรุงฌาปนสถานบ้านป่าไผ่ ปรับปรุงฌาปนสถานบ้านป่าไผ่ ลานอเนกประสงค์ ขนาด

 20 x 70 เมตร หนา 0.10 เมตร
496,500       496,500       

10 สันทราย สันพระเนตร บ้านป่าไผ่ หมู ่ 3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 18
 และรางระบายน้้าซอย 4 หมูท่ี 3

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 18 ขนาดกว้าง
 4 เมตร ยาว 36 เมตร และรางระบายน้้าซอย 4 
หมูท่ี่ 3 ขนาดกว้าง 0.3 เมตร ยาว 48 เมตร

168,000       168,000       

รวมต ำบลสันทรำยน้อย
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 สันทราย สันพระเนตร บ้านสันพระเนตร  

หมู ่ 4
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน
สันพระเนตร

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสันพระเนตร 82,000         82,000         

12 สันทราย สันพระเนตร บ้านสันพระเนตร 
หมู ่ 4

เทพื้น คสล.และกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เทพื้น คสล.และกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 356,000       356,000       

13 สันทราย สันพระเนตร บ้านใหม่สามัคคี 
หมู ่5

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ 495,000       495,000       

14 สันทราย สันพระเนตร บ้านแม่ยอ้ยสันศรี 
หมู ่6

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ยอ้ย
สันศรี

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ยอ้ยสันศรี 222,000       222,000       

15 สันทราย สันพระเนตร บ้านแม่ยอ้ยสันศรี 
หมู ่6

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์และร้ัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์และร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 442,000       438,800       

16 สันทราย สันพระเนตร บ้านท่าทุ่ม หมู ่7 รางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง ประมาณ 1 เมตร

รางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
ประมาณ 1 เมตร

432,400       432,400       

17 สันทราย สันพระเนตร บ้านท่าทุ่ม หมู ่7 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ คสล.พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฌาปนสถานสถาน

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ คสล.พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ฌาปนสถานสถานบ้านท่าทุ่ม

346,500       346,500       

18 สันทราย สันพระเนตร บ้านท่าทุ่ม หมู ่7 กอ่สร้างโครงการน้้าด่ืมชุมชนเพื่อสุขภาพ กอ่สร้างโรงน้้าด่ืมชุมชนเพื่อสุขภาพ 300,000       -               
18 4,997,900    4,687,100    

1 สันทราย สันป่าเปา บ้านสันต้นเปาหมู ่1 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็กภายในฌาปนสถานบ้านสายนอก

สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 1,300.00 ตร.ม. 
หนา 0.10 ม.

500,000       500,000       

2 สันทราย สันป่าเปา บ้านสันต้นเปาหมู ่1 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าและประปา

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
6.00 ม.

300,000       300,000       

3 สันทราย สันป่าเปา บ้านป่ากา้ง  หมู ่2 ต่อเติมอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบ้าน
ป่ากา้ง

ต่อเติมอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ขนาดกว้าง 2.80 ม.
 ยาว 14.00 ม.

500,000       374,300       

4 สันทราย สันป่าเปา บ้านป่ากา้ง  หมู ่2 กอ่สร้างโรงผลิตปุย๋อนิทรียป์ระจ้าหมูบ่้าน กอ่สร้างโรงผลิตปุย๋อนิทรีย ์ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
9.00 ม.

300,000       300,000       

5 สันทราย สันป่าเปา บ้านป่ากา้ง  หมู ่2 ซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล

ซ่อมแซมหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 211,000       211,000       

รวมต ำบลสันพระเนตร
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
6 สันทราย สันป่าเปา บ้านบ่อหิน หมู ่3 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ต่อเติมอาคารจากเดิมเพิ่มเป็น 2 ชั้น ขนาดกว้าง 5.00 

ม. ยาว 10.00ม.
457,000       457,000       

7 สันทราย สันป่าเปา บ้านบ่อหิน หมู ่3 ปรับปรุงขยายสะพานและงานวางท่ออดั
แรงส่ีเหล่ียมเหมืองกาง

วางท่อแหล่ียม คสล. (Blockconvert) ขนาด 2.10 ม. 
จ้านวน 15 ท่อน พร้อมถมดินลูกรังและหินคลุก

343,000       319,500       

8 สันทราย สันป่าเปา บ้านขวัโก/หัวรินใต้ 
 หมู ่4

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 6.00 ม.

299,000       299,000       

9 สันทราย สันป่าเปา บ้านขวัโก/หัวรินใต้ 
 หมู ่4

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน 144,000       144,000       

10 สันทราย สันป่าเปา บ้านขวัโก/หัวรินใต้ 
 หมู ่4

กอ่สร้างอาคารเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระเทพฯ

กอ่สร้างอาคารเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพฯ ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 15.00 ม. พร้อมเทพื้น คสล. 
138.00 ตร.ม.

357,000       357,000       

11 สันทราย สันป่าเปา บ้านหนองอึ่ง หมู ่5 วางท่อประปาหมูบ่้านหนองอึ่ง วางท่อประปา ขนาด 2 นิว้ ความยาว 658.00 ม. 140,000       130,600       
12 สันทราย สันป่าเปา บ้านหนองอึ่ง หมู ่5 ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 ม.

 ยาว 9.00 ม.
380,000       380,000       

13 สันทราย สันป่าเปา บ้านหนองอึ่ง หมู ่5 กอ่สร้างลานคอนกรีตตลาดนัดชุมชน
(ลานอเนกประสงค์)

สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 700.00 ตร.ม. หนา
 0.10 ม.

269,000       269,000       

14 สันทราย สันป่าเปา บ้านพยากน้อยหมู ่6 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้า
หมูบ่้าน

สร้างอาคาร ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 ม. 420,000       420,000       

15 สันทราย สันป่าเปา บ้านพยากน้อยหมู ่6 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ขนาดความลึก 80-100 ม. 246,000       246,000       

16 สันทราย สันป่าเปา บ้านพยากน้อยหมู ่6 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจ้า
หมูบ่้าน หน้าวัดพยากน้อย

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ (SML) 134,000       108,800       

16 5,000,000    4,816,200    
1 สันทราย สันทรายหลวง บ้านทุ่งยาวหมู ่1 ปรับปรุงระบบผลิตน้้าด่ืมให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงระบบผลิตน้้าด่ืมให้ได้มาตรฐาน 100,000       100,000       
2 สันทราย สันทรายหลวง บ้านทุ่งยาวหมู ่1 เล้ียงปลานิลเพื่อส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน

บ้านทุ่งยาว ต้าบลทันทรายหลวงหมูท่ี่ 1
เล้ียงปลานิลเพื่อส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน 322,000       210,000       

รวมต ำบลสันป่ำเปำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 สันทราย สันทรายหลวง บ้านทุ่งยาวหมู ่1 ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะบ้านทุ่งยาว 

ต้าบลสันทรายหลวงหมูท่ี่ 1
ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ กว้าง 0.8-1.5 ม. 
ยาว 1,760 ม.

48,000         43,200         

4 สันทราย สันทรายหลวง บ้านป่าลานหมู ่2 กอ่สร้างระบายน้้าเพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 2
 ต้าบลสันทรายหลวง

กอ่สร้างรางระบายน้้าเพื่อการเกษตร จดุที่ 1 กว้าง 0.6 
ม. ยาว 116 ม. หนา 0.125 ม. จดุที่ 2 กว้าง 0.6 ม. 
ยาว 85 ม. หนา 0.125 ม.

500,000       484,100       

5 สันทราย สันทรายหลวง บ้านป่าลานหมู ่2 ต่อเติมปรับปรุงป้อมยามรักษาความ
ปลอดภัยหมูบ่้าน หมูท่ี่ 2 ต้าบลสันทราย
หลวง

ต่อเติมปรับปรุงป้อมยามรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน 100,000       100,000       

6 สันทราย สันทรายหลวง บ้านขา้วแท่นหลวง
หมู ่3

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 3.5 ม. 
ยาว 192 ม. หนา 0.15 ม.

400,000       400,000       

7 สันทราย สันทรายหลวง บ้านขา้วแท่นหลวง
หมู ่3

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ประปาชุมชน
สูง 2 ม.

100,000       100,000       

8 สันทราย สันทรายหลวง บ้านสันทรายหลวง
หมู ่4

กอ่สร้างร้ัวผนังปูนกั้น ฌาปนกจิสถาน
สุสานบ้านสันทรายหลวงหมูท่ี่ 4

กอ่สร้างร้ัวผนังปูนกั้น ฌาปนกจิสถานสุสาน
บ้านสันทรายหลวงหมูท่ี่ 4 สูง 2 ม.

271,325       271,300       

9 สันทราย สันทรายหลวง บ้านสันทรายหลวง
หมู ่4

กอ่สร้างห้องน้้าภายในฌาปนกจิสถาน
สุสานบ้านสันทรายหลวงหมูท่ี่ 4

กอ่สร้างห้องน้้าภายในฌาปนกจิสถานสุสานบ้านสันทราย
หลวงหมูท่ี่ 4 กว้าง 3.6 ม. ยาว 4.8 ม.

175,000       175,000       

10 สันทราย สันทรายหลวง บ้านสันทรายหลวง
หมู ่4

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน
ทรายหลวงหมูท่ี่ 4

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทรายหลวง
หมูท่ี่ 4 จดุที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม.

280,000       280,000       

11 สันทราย สันทรายหลวง บ้านสันทรายหลวง
หมู ่4

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก
ถนนเดิมบ้านสันทรายหลวงหมูท่ี่ 4

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนเดิมบ้านสัน
ทรายหลวงหมูท่ี่ 4 จดุที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 14.5 ม. 
หนา 0.15 ม.

29,000         29,000         

12 สันทราย สันทรายหลวง บ้านสันทรายหลวง
หมู ่4

วางท่อระบายน้้าคสล. พร้อมบ่อพักเพื่อ
ถมเป็นถนนลูกรังสายใหม่ บ้านสันทราย
หลวงหมูท่ี่ 4

วางท่อระบายน้้าคสล. พร้อมบ่อพักเพื่อถมเป็นถนนลูกรัง
สายใหม่ ท่อระบายน้้า คสล. 0.4 ม. ยาว 36 ม. พร้อม
บ่อพักจ้านวน 4 บ่อ

82,800         80,700         

13 สันทราย สันทรายหลวง บ้านท่อหมู ่5 กอ่สร้างอาคารรวมใจพัฒนาบ้านท่อ กอ่สร้างอาคารรวมใจพัฒนาบ้านท่อ(อาคารอเนกประสงค์) 480,000       480,000       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
14 สันทราย สันทรายหลวง บ้านท่อหมู ่5 เทพื้นคอนกรีตหน้าอาคารรวมใจพัฒนา

บ้านท่อ เป็นลานตลาดนัดชุมชน
เทพื้นคอนกรีตหน้าอาคารรวมใจพัฒนาบ้านท่อ เป็นลาน
ตลาดนัดชุมชน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 
หนา 0.15 ม.

150,000       150,000       

15 สันทราย สันทรายหลวง บ้านสักป่าสักหมู ่6 กอ่สร้างสะพาน ค.ส.ล. เพื่อขนส่งผลผลิต
เกษตรกรที่ท้าไร่-ท้านา

กอ่สร้างสะพาน ค.ส.ล. เพื่อขนส่งผลผลิตเกษตรกร
ที่ท้าไร่-ท้านา กว้าง 1.2 ม. ยาว 14 ม.

350,000       328,000       

16 สันทราย สันทรายหลวง บ้านสักป่าสักหมู ่6 เจาะน้้าบาดาลเพื่อเป็นประปาหมูบ่้าน เจาะน้้าบาดาลเพื่อเป็นประปาหมูบ่้าน 170,000       170,000       
17 สันทราย สันทรายหลวง บ้านต้นซางหมู ่7 ซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน ซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน ยาว 440 ม. 101,300       100,100       
18 สันทราย สันทรายหลวง บ้านต้นซางหมู ่7 กอ่สร้างผนังกั้นดิน คสล. ถนนสาธารณะ

ล้าน้้าแม่แกด้
กอ่สร้างผนังกั้นดิน คสล. ถนนสาธารณะล้าน้้าแม่แกด้
สูง 1.75 ยาว 65 ม.

370,000       370,000       

19 สันทราย สันทรายหลวง บ้านปินดกหมู ่8 กอ่สร้างท่อเหล่ียมบริเวณล้าเหมือง
สาธารณะบ้านปินดก

กอ่สร้างท่อเหล่ียมบริเวณล้าเหมืองสาธารณะบ้านปินดก 220,000       220,000       

20 สันทราย สันทรายหลวง บ้านปินดกหมู ่8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.5 ม. ยาว 135
 ม. หนา 0.15 ม.

250,000       250,000       

21 สันทราย สันทรายหลวง บ้านสันทรายกอ้ม
หมู ่9

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 ม. ยาว 149 ม. 
หนา 0.15 ม.

290,000       290,000       

22 สันทราย สันทรายหลวง บ้านสันทรายกอ้ม
หมู ่9

กอ่สร้างรางระบายน้้า กอ่สร้างรางระบายน้้า กว้าง 0.3 ม. ยาว 80 ม. 
หนา 0.125 ม.

210,000       210,000       

22 4,999,425    4,841,400    
212 59,964,062  58,671,000  

รวมต ำบลสันทรำยหลวง
รวมอ ำเภอสันทรำย
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