
 

จังหวดัเชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
1 สันป่าตอง ท่าวังพร้าว ต้นแหนหลวง โครงการกอ่สร้างศาลา

อเนกประสงค์ 
สุสานบ้านต้นแหนหลวง

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร สูง 3.50 เมตร ห้องเกบ็ของขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.60 เมตร

        725,000 725,000       

2 สันป่าตอง ท่าวังพร้าว ทุ่งแป้ง โครงการบูรณปฏิสังขรณ์
ศาลาบาตร

การบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาบาตรวัดมงคล (ทุ่งแป้ง)         652,000 652,000       

3 สันป่าตอง ท่าวังพร้าว ทุ่งหลุก โครงการปรับปรุงอาคาร 
วัดศรีรัตนาราม (วัดทุ่งหลุก)

การปรับปรุงอาคาร วัดศรีรัตนาราม (วัดทุ่งหลุก)  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร

        930,000 930,000       

4 สันป่าตอง ท่าวังพร้าว ท่งุหลุก โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน

การต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน 
กว้าง 6 เมตร ยาว 7.60 เมตร

        515,000 515,000       

5 สันป่าตอง ท่าวังพร้าว ท่าวังพร้าว โครงการปรับปรุงระบบท่อเมน
ประปาหมูบ่้าน

การปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมูบ่้าน เดินท่อเมนประปา
ขนาด 4 นิว้ ชั้น 8.5 ความยาวรวม 1,786 เมตร

        643,500 642,800       

6 สันป่าตอง ท่าวังพร้าว ท่าตุ้ม โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์

ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร สูง 3.50 เมตร

        405,000 405,000       

7 สันป่าตอง ท่าวังพร้าว ท่าตุ้ม  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 564 ตรม.

        295,000 295,000       

8 สันป่าตอง ท่าวังพร้าว ต้นแหนน้อย โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านต้นแหนน้อย 
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สูง 4.50 เมตร

        833,500 833,500       

8      4,999,000 4,998,300    
1 สันป่าตอง ทุ่งต้อม ช่างกระดาษ โครงการกอ่สร้างศาลา

อเนกประสงค์
กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ชั้นเดียว ขนาด กว้าง 8.00 เมตร
 ยาว 8.00 เมตร

        450,000 450,000       

2 สันป่าตอง ทุ่งต้อม ป่าลาน โครงการกอ่สร้างศูนยบ์ริการ
ผู้สูงอายุ

กอ่สร้างศูนยบ์ริการผู้สูงอายขุนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 16 เมตร  มีพื้นที่ใช้สอย 64 ตารางเมตร

        498,000 497,000       

รำยละเอียดประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดบัต ำบล

รวมต ำบลท่ำวงัพร้ำว

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
3 สันป่าตอง ทุ่งต้อม สบหาร โครงการกอ่สร้างศาลา

อเนกประสงค์
กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 20 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 100 ตารางเมตร

        450,000 450,000       

4 สันป่าตอง ทุ่งต้อม ศรีกอ่เกา๊ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คสล.

กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล. ความยาวรวม 133 เมตร         430,000 400,600       

5 สันป่าตอง ทุ่งต้อม บ้านไร่ โครงการกอ่สร้างศูนยบ์ริการ
ผู้สูงอายุ

กอ่สร้างศูนยบ์ริการผู้สูงอาย ุขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 12 เมตร พื้นที่ใช้สอย 96 ตารางเมตร

        456,000 451,500       

6 สันป่าตอง ทุ่งต้อม บ้านแม่กุ้งหลวง โครงการกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  6 เมตร
ยาว 14 เมตร พื้นที่ใช้สอย 84 ตารางเมตร

        470,000 468,900       

7 สันป่าตอง ทุ่งต้อม บ้านสันจกิุ้ง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คสล.

กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล. ขนาดยาวรวม 96 เมตร         420,000        416,000

8 สันป่าตอง ทุ่งต้อม บ้านแม่กุ้งหลวง โครงการกอ่สร้างศูยบ์บริการ
ผู้สูงอายุ

กอ่สร้างศูยบ์บริการผู้สูงอาย ุความกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 16 เมตร พื้นที่ใช้สอย 64 ตารางเมตร

        558,000        552,600

9 สันป่าตอง ทุ่งต้อม บ้านแม่กุ้งน้อย โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
 

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร  พื้นที่ใช้สอย 75 ตารางเมตร

        400,000        386,000

10 สันป่าตอง ทุ่งต้อม บ้านเหล่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัด
บ้านเหล่า (ปูตัวหนอน)

ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านเหล่า พื้นที่ใช้สอย 1,156 ตารางเมตร         430,000        430,000

11 สันป่าตอง ทุ่งต้อม บ้านศรีโพธิ์งาม โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คสล.

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า 134 เมตร         438,000        406,400

รวมต ำบลทุง่ตอ้ม 11      5,000,000 4,909,000    
1 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ป่าจี้ โครงการขดุเจาะน้ าบาดาล ขดุเจาะน้ าบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร และ

ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ซม
        412,400 412,400       

2 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ป่าลาน โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
รวมพื้นที่ 860 ตารางเมตร

        412,000 394,300       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
3 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก พนัง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉล่ีย
ขา้งละ 0.25 เมตร

        119,000 119,000       

4 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก พนัง โครงการกอ่สร้าง ท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อเหล่ียมขนาด 
1.30x1.80 ม. จ านวน 2 ช่อง ยาว 5.00 ม.

        204,000 198,800       

5 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ร้องส้มป่อย โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร

        300,600 298,900       

6 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ร้องส้มป่อย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ซ่อมแซมถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. 
หนา 0.15 ม. และกอ่สร้างทางเชื่อม คสล. ขนาดฐาน
กว้าง 11 ม. ยาว 14 ม.

          98,700 98,700         

7 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ป่าออ้ย โครงการกอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 916.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

        362,600 342,900       

8 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ร้อง โครงการกอ่สร้าง อาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
 1 ชั้น พร้อมห้องน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้าง อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.80 เมตร 
พร้อมห้องน้ า

        298,000 292,800       

9 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ดงก  า โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 220.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมไม่น้อยกว่า 
880.00 ตารางเมตร

        417,700 372,000       

10 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ดงก  า โครงการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บ้านดงก  า         322,500 321,600       

11 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ท่าจ าปี โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 59.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
เฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

        140,500 138,100       

12 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ท่าจ าปี โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 125.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
775.00 ตารางเมตร

        177,900 158,500       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
13 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ศรีบุญเรือง โครงการขดุเจาะบ่อน้ าบาดาล ขดุเจาะบ่อน้ าบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร 

และปริมาณน้ าต้องไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชม
        378,100 378,000       

14 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ทุ่งสะโตก โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.80 เมตร 
(พร้อมงานผนัง ทาสี ไฟฟ้าและห้องน้ า)

        443,500 440,900       

15 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก หัวริน โครงการกอ่สร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
เฉล่ียขา้งละ 0.25 เมตร

        400,000 397,500       

16 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก หัวริน โครงการกอ่สร้าง อาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้าง อาคารอเนกประสงค์ส าหรับผู้รับบริการ รพ.สต.หัวริน         105,600 105,600       

17 สันป่าตอง ทุ่งสะโตก ทุ่งโค้ง กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร 
สูง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 110.00 เมตร

        406,900 392,600       

17      5,000,000 4,862,600    
1 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง โรงวัว โครงการงานกอ่สร้างท่อเหล่ียม

คอนกรีตเสริมเหล็ก
กอ่สร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 2 ช่อง 
ไม่มีมุมเฉยีง ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ยาว 15 เมตร

        440,000 432,300       

2 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง น้ าบ่อหลวง โครงการกอ่สร้างถงัน้ าใส และ
ขยายเขตประปา

1) กอ่สร้างถงัน้ าใส และขยายเขตประปา ขนาด 100 ลบ.ม.
2) ป้ายบอกระดับน้ าในถงัน้ าใส  3) ประสานท่อระหว่างระบบ
4) รางระบายน้ า  5) ท่อส่งน้ า PVC

        696,200 636,000       

3 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง น้ าบ่อหลวง โครงการปรับปรุงอาคาร รพ.สต.
บ้านน้ าบ่อหลวง

ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านน้ าบ่อหลวง           23,000          23,000

4 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง แพะสันใหม่ โครงการลานตากพืชผลทางการ
เกษตร

ลานตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง 12.00 เมตร ยาวรวม 
60.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.3 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า720.00 ตารางเมตร

        412,600 404,000       

5 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง จอมแจง้ โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น้ าใส กอ่สร้างถงัเกบ็น้ าใส ขนาด 100 ลูกบาศกเ์มตร         412,300        412,300

รวมต ำบลทุง่สะโตก

4/13



ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
6 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง หนองห้า โครงการปรับปรุงบ่อดินเพื่อกกั

เกบ็น้ า
ปรับปรุงบ่อดินเพื่อกกัเกบ็น้ าตามธรรมชาติ 
พื้นที่ 2,330.94 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรดินขดุ
โดยประมาณ 13,500 ลูกบาศกเ์มตร

        439,000        439,000

7 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง หนองไหว โครงการกอ่สร้างอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
 สูง 3.00 เมตร ยาว 16 เมตร

        424,000        424,000

8 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง หัวฝาย โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบ่้าน 

กอ่สร้างร้ัว ประตู สูง 2.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร 
พร้อมประตูจ านวน 2 ชุดและงานจดัซ้ือครุภัณฑ์ระบบประปา

        427,000 356,400       

9 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง ห้วยโท้ง โครงการงานปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาลขนาดกลาง

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าบาดาล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม
เคร่ืองสูบน้ าบาดาล ขนาด 2 แรงม้า

        430,000 271,200       

10 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง ต้นแกว้ โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบ่้าน 

ปรับปรุงโรงสูบน้ าระบบประปาบาดาลขนาดกลาง         426,000 418,700       

11 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง สันเหนือ โครงการสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนยบ์ริการ
ผู้สูงอายุ

สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนยบ์ริการผู้สูงอาย ุ
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.60 เมตร 
ขนาดหรือเนือ้ที่ 152.00 ตารางเมตร

        440,000        440,000

12 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง หนองหวาย โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดหรือเนือ้ที่ 
72.00 ตารางเมตร

        429,000 420,400       

12      4,999,100 4,677,300    
1 สันป่าตอง บ้านกลาง ปวงสนุก โครงการปรับปรุงศูนยเ์รียนรู้บ้าน

ปวงสนุกพร้อมจดัซ้ือเคร่ืองเสียง
และอปุกรณ์

ปรับปรุงศูนยเ์รียนรู้บ้านปวงสนุกพร้อมจดัซ้ือเคร่ืองเสียง
และอปุกรณ์ประกอบศูนยเ์รียนรู้

        418,500 392,900       

2 สันป่าตอง บ้านกลาง หนองแท่น โครงการกอ่สร้างระบบกรองน้ า
บาดาล 

กอ่สร้างระบบกรองน้ าบาดาล ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร
ต่อชั่วโมง

        291,000        291,000

3 สันป่าตอง บ้านกลาง ทุ่งเส้ียว โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ร้านค้าชุมชน)         600,000        600,000

รวมต ำบลน  ำบ่อหลวง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
4 สันป่าตอง บ้านกลาง ทุ่งเส้ียว โครงการกอ่สร้างที่พักผู้ป่วยและผู้

มาใช้บริการ รพ.สต.บ้านกลาง
กอ่สร้างที่พักผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ รพ.สต.บ้านกลาง
(ทุ่งเส้ียว)

        153,000        153,000

5 สันป่าตอง บ้านกลาง ทุ่งเส้ียว โครงการต่อเติมขยายร้ัว รพ.สต.
บ้านกลาง

ต่อเติมขยายร้ัว รพ.สต.บ้านกลาง         175,100        175,100

6 สันป่าตอง บ้านกลาง ต้นกอก โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ         530,000        530,000

7 สันป่าตอง บ้านกลาง ท่ากาน โครงการกอ่สร้างอาคารที่ท าการ
ผู้สูงอายุ

กอ่สร้างอาคารที่ท าการผู้สูงอายุ         550,000        550,000

8 สันป่าตอง บ้านกลาง พระเจา้ทองทิพย์ โครงการขยายลานตากพืชผล
ทางการเกษตร

ขยายลานตากพืชผลทางการเกษตร         136,500 135,800       

9 สันป่าตอง บ้านกลาง บ้านสันห่าว โครงการงานกอ่สร้างห้องฆ่าเชื้อ
และห้องเกบ็ของ

งานกอ่สร้างห้องฆ่าเชื้อและห้องเกบ็ของ รพ.สต.บ้านสันห่าว         460,300 449,200       

10 สันป่าตอง บ้านกลาง ใหม่สามหลัง โครงการกอ่สร้างถนนเพื่อขนถา่ย
ผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนเพื่อขนถา่ยผลผลิตทางการเกษตร ความกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 296.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่เฉล่ียรวมกนัไม่น้อยกว่า 888.00 ตารางเมตร

        430,000        430,000

11 สันป่าตอง บ้านกลาง สันป่าสัก โครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม
ศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ

กอ่สร้าง/ซ่อมแซมศูนยบ์ริการผู้สูงอาย ุ(อาคารอเนกประสงค์)
 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

        413,000        413,000

12 สันป่าตอง บ้านกลาง สันกอ่เกด็ โครงการลานตากพืชผลทางการ
เกษตร

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 26.00 เมตร ยาว
 42.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เฉล่ียรวมกนั
ไม่น้อยกว่า 1,092.00 ตารางเมตร

        392,000        392,000

13 สันป่าตอง บ้านกลาง ท้องฝาย โครงการกอ่สร้างศูนยเ์รียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร จ านวน 2 หลัง

        450,000        450,000

13      4,999,400 4,962,000    
1 สันป่าตอง บ้านแม เหมืองฟู โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค์ คสล.
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 21 เมตร สูง 3.5 เมตร

        411,000 411,000       

2 สันป่าตอง บ้านแม บ้านเด่น โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล.

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 14 เมตร สูง 4 เมตร

        344,000 344,000       

รวมต ำบลบ้ำนกลำง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
3 สันป่าตอง บ้านแม ท่าโป่ง โครงการกอ่สร้างอาคาร  

อเนกประสงค์  คสล.
กอ่สร้างอาคาร คสล. อเนกประสงค์ กว้าง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร สูง 3.50 เมตร

        296,000 296,000       

4 สันป่าตอง บ้านแม ฉมิพลี โครงการกอ่สร้างอาคาร คสล. กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร สูง 3.50 เมตร

        296,000 296,000       

5 สันป่าตอง บ้านแม ร้องธาร โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้าง คสล. อาคารอเนกประสงค์กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 10.50 เมตร สูง 3.00 เมตร

        244,000 244,000       

6 สันป่าตอง บ้านแม สัน โครงการกอ่สร้างอาคาร คลส. กอ่สร้างอาคาร คลส. ชั้นเดียว กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 
สูง 3.50 เมตร

        296,000 296,000       

7 สันป่าตอง บ้านแม ร้องขุ้ม โครงการกอ่สร้างอาคาร คลส. กอ่สร้างอาคาร คลส. ชั้นเดียว กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 
สูง 3.50 เมตร

        296,000 296,000       

8 สันป่าตอง บ้านแม บ้านแม โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร จ านวน 1 สาย

        440,000 440,000       

9 สันป่าตอง บ้านแม เจดียเ์นิง้ โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้างอาคาร อเนกประสงค์ คลส. ชั้นเดียว กว้าง 6 เมตร 
ยาว 14 เมตร สูง 4 เมตร

        344,000 344,000       

10 สันป่าตอง บ้านแม กิ่วแลน้อย โครงการกอ่สร้างเสริมผิวถนนด้วย
โอเวอร์เลย ์(Overlay)

การกอ่สร้างเสริมผิวถนนเดิมด้วยการ Overlay กว้าง 5 เมตร
ยาว 210 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,050 ตารางเมตร

        390,000 370,000       

11 สันป่าตอง บ้านแม กิ่วแลน้อย โครงการจดัต้ังสถานีสูบน้ าบ่อ
บาดาล

เจาะบ่อบาดาล  พร้อมท่อขนาด Ø 6 นิว้ ลึกไม่ต่ ากว่า 
250 เมตร

        585,000 585,000       

12 สันป่าตอง บ้านแม ดง โครงการลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร

ลานตากผลผลิตทางการเกษตร คสล. จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1
 กว้าง 22 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 
กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร

        380,000 363,000       

13 สันป่าตอง บ้านแม ท่าเด่ือ โครงการวางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ขยายขอบถนน คสล. ขนาดท่อ
 คสล. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
รวมความยาว 173 เมตร

        362,000 339,500       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
14 สันป่าตอง บ้านแม เปียง โครงการกอ่สร้างอาคาร คสล. 

อเนกประสงค์
โครงการกอ่สร้างอาคาร คสล. อเนกประสงค์ กว้าง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร สูง 3.50 เมตร

        296,000 296,000       

14      4,980,000 4,920,500    
1 สันป่าตอง มะขามหลวง กวน โครงการสร้างหอประชุมกลาง การสร้างหอประชุมกลาง ขนาด 10.00 x 18.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
        600,000 600,000       

2 สันป่าตอง มะขามหลวง มะขามหลวง โครงการสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนยก์ารเรียนรู้

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

        620,000 620,000       

3 สันป่าตอง มะขามหลวง มะขามหลวง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อนามัยรวมใจสามัคคี

ปรับปรุงต่อเติมศาลาอนามัยรวมใจสามัคคี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลมะขามหลวง

        360,000 360,000       

4 สันป่าตอง มะขามหลวง สันคะยอม โครงการฝายน้ าล้น 1) สร้างฝายน้ าล้น ขนาดเล็กตามมาตรฐาน มข.2557 
2) งานคอนกรีตดาดล าเหมือง

        465,000 452,200       

5 สันป่าตอง มะขามหลวง ป่าจู้ โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน 
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16  เมตร

        435,000 435,000       

6 สันป่าตอง มะขามหลวง ทุ่งฟ้าบด โครงการตลาดนัดชุมชน กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร

        426,300 426,300       

7 สันป่าตอง มะขามหลวง ต้นแกว้ โครงการกอ่สร้างศาลารวมใจ กอ่สร้างศาลารวมใจ กว้าง 13.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร         600,000 600,000       
8 สันป่าตอง มะขามหลวง ต้นแกว้ ปรับปรุงซ่อมอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ขนาด 6.00x11.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร
          99,200 99,200         

9 สันป่าตอง มะขามหลวง ร่องน้ า โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 8.00x16.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร

        444,500 444,500       

10 สันป่าตอง มะขามหลวง ขว่งมืน่ โครงการการเดินท่อเมนประปา
หมูบ่้าน

งานเดินท่อเมนประปาหมูบ่้าน บ้านขว่งมืน่-บ้านแท่นทอง 
ระยะทาง 3,200 เมตร

        500,000 500,000       

11 สันป่าตอง มะขามหลวง ดงขี้เหล็ก โครงการสร้างศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ กอ่สร้างศูนยบ์ริการผู้สูงอาย ุ(กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร)

        450,000 450,000       

11      5,000,000 4,987,200    

รวมต ำบลบ้ำนแม

รวมต ำบลมะขำมหลวง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
1 สันป่าตอง มะขนุหวาน สันทราย โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า

คสล. บริเวณล าเหมืองล้อง
กอ่สร้าง รางระบายน้ า คสล. บริเวณล าเหมืองล้อง ขนาดกว้าง
 1.50 เมตร ยาว 24 เมตร และกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 53 เมตร รวมความยาว 77 เมตร

        625,000 590,200       

2 สันป่าตอง มะขนุหวาน ขนุคง โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต

 ปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

        420,000 411,700       

3 สันป่าตอง มะขนุหวาน ขนุคง โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมูท่ี่ 2 
บ้านขนุคง

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก 
ขนาด 0.06 เมตร จ านวน 160 ท่อน บ่อพัก 15 บ่อ 
รวมความยาว 175 เมตร

        408,000 385,200       

4 สันป่าตอง มะขนุหวาน พระบาทยงัหวีด  โครงการกอ่สร้างรางน้ า บ้าน
พระบาทยงัหวีด

กอ่สร้าง รางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 105.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.

        208,000 204,500       

5 สันป่าตอง มะขนุหวาน พระบาทยงัหวีด โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์  กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร

        413,000 413,000       

6 สันป่าตอง มะขนุหวาน ม่วงพี่น้อง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร

        615,500 605,000       

7 สันป่าตอง มะขนุหวาน มะขนุหวาน โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 
เมตร

        222,000 222,000       

8 สันป่าตอง มะขนุหวาน มะขนุหวาน โครงการปรับปรุง 
ศาลาอเนกประสงค์

การปรับปรุง ศาลาอเนกประสงค์ (อาคารผู้สูงอาย)ุ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

        100,000 100,000       

9 สันป่าตอง มะขนุหวาน มะขนุหวาน โครงการติดต้ังรางน้ าฝน รพ.สต. ติดต้ังรางน้ าฝนสังกะสี ยาว 65 เมตร ท่อน้ าทิ้งสังกะสี 2 จดุ           15,300 15,300         
10 สันป่าตอง มะขนุหวาน ดงป่าซาง โครงการกอ่สร้าง เมรุ คสล. การกอ่สร้าง เมรุ คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร         725,000 725,000       
11 สันป่าตอง มะขนุหวาน ดงป่าง้ิว โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก
การกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.5 เมตร ยาว 
420 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.

        625,000 625,000       

12 สันป่าตอง มะขนุหวาน พระเจา้สององค์ โครงการเจาะบ่อบาดาล งานเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 264 เมตร และ
ปริมาณน้ าต้องไม่น้อยกว่า 7 ลบ/ซม.

        623,173 623,100       

12      4,999,973 4,920,000    
1 สันป่าตอง แม่กา๊ สันโป่ง โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอาย ุ ปรับปรุงอาคารผู้สูงอาย ุ กว้าง 7 เมตร  

ยาว 23 เมตร สูง 3.20 เมตร
        282,500 281,600       

รวมต ำบลมะขุนหวำน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
2 สันป่าตอง แม่กา๊ โรงวัว โครงการกอ่สร้างอาคาร

อเนกประสงค์
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
 กว้าง 6 เมตร  ยาว 10.50 เมตร

        395,000 392,000       

3 สันป่าตอง แม่กา๊ ต้นตัน โครงการกอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก  พื้นที่รวมกนั
ไม่น้อยกว่า 875 เมตร หนา 0.12 เมตร

        420,000 379,300       

4 สันป่าตอง แม่กา๊ หนองครอบ โครงการกอ่งสร้างดาดคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่งสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครอบ หมูท่ี่ 4 
กว้าง 4 เมตร ยาว 38.80 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกนั
ไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร

        450,000 450,000       

5 สันป่าตอง แม่กา๊ สันกาวาฬ โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 
สูง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.

        395,000 395,000       

6 สันป่าตอง แม่กา๊ ทรายมูล โครงการเจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาล บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 6 ขนาด 4 นิว้ 
ลึก 100 เมตร

        233,000 233,000       

7 สันป่าตอง แม่กา๊ ทรายมูล โครงการกอ่สร้างระบบกรอง
ประปาหมูบ่้าน

กอ่สร้างระบบกรองประปาหมูบ่้าน         128,400 128,400       

8 สันป่าตอง แม่กา๊ สันคอกช้าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

        395,000        374,300

9 สันป่าตอง แม่กา๊ แม่ขอ่งใต้ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 162  
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ขา้ง

        379,292 369,000       

10 สันป่าตอง แม่กา๊ แม่ขอ่งกลาง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 149  
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ขา้ง

        349,000 339,300       

11 สันป่าตอง แม่กา๊ ร้องขดุ โครงการถมลูกรังเพื่อปรับปรุงที่
สาธารณประโยชน์ภายในหมูบ่้าน

ถมลูกรังเพื่อปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ภายในหมูบ่้าน 
กว้าง 49 เมตร ยาว 49.50 เมตร

        113,400        113,400

12 สันป่าตอง แม่กา๊ ร้องขดุ โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 

การกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

        281,600 277,400       

13 สันป่าตอง แม่กา๊ แม่ขอ่งเหนือ โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

การซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  (เดินเมนท่อใหม)่         294,000        294,000
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
14 สันป่าตอง แม่กา๊ แม่กา๊ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.)
การกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 682.00 ตารางเมตร

        332,000 321,700       

15 สันป่าตอง แม่กา๊ ป่ากล้วย โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3 เมตร

        281,600 275,900       

16 สันป่าตอง แม่กา๊ บ่อกา๊ง โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน (เดินเมนท่อใหม)่         270,000        270,000

16      4,999,792 4,894,300    
1 สันป่าตอง ยหุว่า สันป่าตองหลวง โครงการกอ่สร้างร้ัวสนามกฬีา

หมูบ่้าน
กอ่สร้างร้ัวสนามกฬีาหมูบ่้าน สูง 1.65 เมตร 
ความยาวรวม 78.00 เมตร

        278,000        278,000

2 สันป่าตอง ยหุว่า บ้านกลาง โครงการกอ่สร้างร้ัวสนามกฬีา
หมูบ่้าน

กอ่สร้างร้ัวสนามกฬีาหมูบ่้าน สูง 1.65 เมตร 
ความยาวรวม 76.00 เมตร

        280,000        270,900

3 สันป่าตอง ยหุว่า หนองหวาย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ฌาปนกจิ

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนกจิ บ้านหนองหวาย หมูท่ี่ 3 
กว้าง 4.60 เมตร ยาว 20.20 เมตร 
พื้นที่รวม 92.92 ตารางเมตร

        279,000        279,000

4 สันป่าตอง ยหุว่า กิ่วแลหลวง โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร พื้นที่รวม 45 ตารางเมตร

        282,000 281,200       

5 สันป่าตอง ยหุว่า อเุม็ง โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4.50 เมตร
ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รวม 54 ตารางเมตร

        309,000        309,000

6 สันป่าตอง ยหุว่า หนองปึง๋ โครงการกอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่
รวม 448.75 ตารางเมตร หนา 0.125 เมตร

        240,000        240,000

7 สันป่าตอง ยหุว่า ใหม่ม่วงกอ๋น โครงการกอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่
รวม 489.23 ตารางเมตร หนา 0.125 เมตร

        260,000        260,000

8 สันป่าตอง ยหุว่า ใหม่ม่วงกอ๋น โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร 
พื้นที่ 93 ตารางเมตร

        879,000        879,000

รวมต ำบลแม่ก๊ำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
9 สันป่าตอง ยหุว่า บ้านร้อง โครงการกอ่สร้างลาน

อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
กอ่สร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้อง 
หมูท่ี่ 8 ขนาดพื้นที่รวม 617.45 ตารางเมตร 
หนา 0.125 เมตร

        315,000        315,000

10 สันป่าตอง ยหุว่า ต้นผ้ึง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ศาลาการเปรียญ

ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาการเปรียญ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร

        264,000        264,000

11 สันป่าตอง ยหุว่า สันป่าตอง  โครงการปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์พร้อมติดต้ังไฟส่องสว่าง พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 275 ตร.ม.

        190,000        190,000

12 สันป่าตอง ยหุว่า สันป่าตอง โครงการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าเพื่อ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก

จดัซ้ือไดโว่ดูดโคลน ชนิดใบพัดคัดเตอร์แบบออโตเมติก 
ขนาด 2 นิว้ จ านวน 6 เคร่ือง พร้อมอปุกรณ์

        110,000 55,000         

13 สันป่าตอง ยหุว่า ศาลา โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างถงัเกบ็น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

        202,000        202,000

14 สันป่าตอง ยหุว่า ดอนตัน โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร

        313,000        313,000

15 สันป่าตอง ยหุว่า หนองพันเงิน โครงการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบล้อมลวดหนามพร้อม
ประตูทางเขา้ ล้อมที่สาธารณะ
ประโยชน์

กอ่สร้างร้ัวเสาคอนกรีตเสริมเหล็กและล้อมลวดหนาม 
พร้อมประตูทางเขา้ล้อมที่สาธารณประโยชน์ 
ความยาวรวม 197.6 เมตร

        299,000        299,000

16 สันป่าตอง ยหุว่า มะจ าโรง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

การปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉล่ีย 
5.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 124 ม.

        298,000 292,900       

17 สันป่าตอง ยหุว่า หนองสะเรียม โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก

การกอ่สร้างถงัเกบ็น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

        202,000        202,000

17      5,000,000 4,930,000    
1 สันป่าตอง สันกลาง ทุ่งออ้ โครงการกอ่สร้างหอถงัเหล็กทรง

แชมเปญขนาด 30 ลบ.ม. พร้อม
ฐานทรงกลม และอปุกรณ์ประกอบ

กอ่สร้างหอถงัเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อม
ฐานทรงกลม และอปุกรณ์ประกอบ

        795,000 699,700       
รวมต ำบลยหุวำ่

12/13



ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม  จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่  (บำท) (บำท)
2 สันป่าตอง สันกลาง แม่กุ้งบก โครงการวางระบบท่อประปา

หมูบ่้าน
วางท่อระบบประปาบ้านแม่กุ้งบก         467,000 467,000       

3 สันป่าตอง สันกลาง กลางเหนือ โครงการงานวางท่อ คสล. พร้อม
ขยายผิวจราจร

งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.0 ม. 
จ านวน 51 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 4 บ่อ
 ความยาวรวม 55 ตารางเมตร

        339,000 334,400       

4 สันป่าตอง สันกลาง ป่าตัน โครงการเทลาน คสล. ประปา
หมูบ่้าน

เทลาน คสล. ประปาหมูบ่้าน กว้าง 12.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร

          60,000 60,000         

5 สันป่าตอง สันกลาง ห้วยส้ม โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลและ
การวางท่อประปาบ้านห้วยส้ม

ขดุเจาะบ่อบาดาล PVC ขนาด 5 นิว้ ความลึก 200 เมตร  
และการวางท่อประปาบ้านห้วยส้ม

        499,000        499,000

6 สันป่าตอง สันกลาง จ าปาลาว โครงการวางท่อ คสล. ว่างท่อ คสล. ชั้น 3 เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.20 เมตร 
จ านวน 92 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 8 บ่อ 
ความยาวรวม 100 เมตร

        498,000 498,000       

7 สันป่าตอง สันกลาง ท่ารวมใจ โรงสีขา้วชุมชน กอ่สร้างอาคารโรงสีขา้ว 1 ชั้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
10.000 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมจดัซ้ือเคร่ืองสีขา้ว

        498,000 488,600       

8 สันป่าตอง สันกลาง ป่าบง โครงการวางท่อระบบประปา วางท่อระบบประปา         498,000 498,000       
9 สันป่าตอง สันกลาง ใหม่ห้วยส้ม โครงการกอ่สร้างอาคาร

อเนกประสงค์ตลาดชุมชน
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ตลาดชุมชนต าบลสันกลาง 
กว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 11.00 เมตร

     1,000,000 1,000,000     

10 สันป่าตอง สันกลาง ใหม่ห้วยส้ม โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 99 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 594 ตารางเมตร

        344,960 343,800       

10      4,998,960 4,888,500    
                                 141    54,976,225 53,949,700  

รวมต ำบลสันกลำง
รวมอ ำเภอสันป่ำตอง
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