รำยละเอียดประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ระดับตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับ อำเภอ
ที่
1 แม่อาย
2

แม่อาย

3

แม่อาย

4

แม่อาย

5

แม่อาย

6

แม่อาย

7

แม่อาย

8

แม่อาย

9

แม่อาย

10

แม่อาย

11

แม่อาย

ตำบล

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

ท่าตอน หมูท่ ี่ 1 บ้านห้วยปู

โครงกำร
ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ

กิจกรรม
ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ ปากบนกว้าง 0.75 เมตร
ปากล่างกว้าง 0.6 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.7 เมตร
วางท่อ PVC ขนาด 3 นิว้ และขนาด 2 นิว้ ชั้น 8.5
ระยะทางรวม 1,926 เมตร
วางท่อ PVC ขนาด 3 นิว้ ชั้น 13.5 ยาวรวม 1,188 เมตร

ท่าตอน หมูท่ ี่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง ขยายเขตระบบประปาภายใน
หมูบ่ ้าน
ท่าตอน หมูท่ ี่ 3 บ้านท่าตอน
ปรับปรุงระบบประปาภายใน
หมูบ่ ้าน
ท่าตอน หมูท่ ี่ 4 บ้านห้วยน้าเย็น ปรับปรุงอ่างเก็บน้าประจาหมูบ่ ้าน ปรับปรุงอ่างเก็บน้าปากบนกว้างเฉลี่ย 54 เมตร ปากล่างกว้าง
51 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 49 เมตร
ท่าตอน หมูท่ ี่ 5 บ้านหาดชมพู ปรับปรุงระบบประปาภายใน
วางท่อ PVC ขนาด 3 นิว้ และท่อ PVC 2 นิว้
หมูบ่ ้าน
ระยะทางรวม 2,037 เมตร
ท่าตอน หมูท่ ี่ 6 บ้านสันต้นดู่
เสริมผิวจราจรโดยวิธีการ
เสริมผิวจราจรโดยวิธีการ OVERLAY กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร
OVERLAY
หนา 0.05 เมตร
ท่าตอน หมูท่ ี่ 7 บ้านท่ามะแกง เสริมผิวจราจรโดยวิธีการ
เสริมผิวจราจรโดยวิธีการ OVERLAY กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร
OVERLAY
หนา 0.05 เมตร
ท่าตอน หมูท่ ี่ 8
เสริมผิวจราจรโดยวิธีการ
เสริมผิวจราจรโดยวิธีการ OVERLAY กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร
บ้านใหม่หมอกจ๋าม
OVERLAY
หนา 0.05 เมตร
ท่าตอน หมูท่ ี่ 9 บ้านเมืองงาม เสริมผิวจราจรโดยวิธีการ
เสริมผิวจราจรโดยวิธีการ OVERLAY กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร
OVERLAY
หนา 0.05 เมตร
ท่าตอน หมูท่ ี่ 10 บ้านห้วยส้าน ก่อสร้างถังพักน้าคอนกรีต
ก่อสร้างถังพักน้า ค.ส.ล. กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 2 เมตร
เสริมเหล็ก
ท่าตอน หมูท่ ี่ 11 บ้านหัวเมือง ก่อสร้างถังพักน้าคอนกรีต
ก่อสร้างถังพักน้า ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.30 เมตร
งาม
เสริมเหล็ก
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จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
250,000
200,900
250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

858,000

807,000

256,900

240,400

ลำดับ อำเภอ
ที่
12 แม่อาย

ตำบล

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

โครงกำร

13

แม่อาย

14

แม่อาย

15

แม่อาย

ท่าตอน หมูท่ ี่ 12 บ้านผาใต้
ก่อสร้างถังพักน้าคอนกรีต
(หม่อมบ้านป่าโหล)
เสริมเหล็ก
ท่าตอน หมูท่ ี่ 13 บ้านเมืองงามใต้ เสริมผิวจราจรโดยวิธีการ
OVERLAY
ท่าตอน หมูท่ ี่ 14 บ้านร่มไทย เสริมผิวจราจรโดยวิธีการ
(สายบ้านแก่งทรายมูล) OVERLAY
ท่าตอน หมูท่ ี่ 15 บ้านห้วยศาลา ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

16

แม่อาย

ท่าตอน หมูท่ ี่ 15 บ้านแซ่ม

ก่อสร้างถังพักน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก
รวมตำบลท่ำตอน
16
1 แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 1 ตาบลบ้านหลวง ปรับปรุงรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
2 แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 1 ตาบลบ้านหลวง ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน
3

แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 2 ตาบลบ้านหลวง

4

แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 3 ตาบลบ้านหลวง

5

แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 3 ตาบลบ้านหลวง

6

แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 4 ตาบลบ้านหลวง

7

แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 4 ตาบลบ้านหลวง

8

แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้านหลวง

กิจกรรม

จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
256,900
240,400

ก่อสร้างถังพักน้า ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.30 เมตร
เสริมผิวจราจร OVERLAY กว้าง 6 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.05
เมตร
เสริมผิวจราจร OVERLAY กว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.05
เมตร
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร

250,000

250,000

743,400

743,400

127,900

122,500

ก่อสร้างถังพักน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
สูง 2.30 เมตร

256,900

240,400

5,000,000
169,100

4,845,000
151,300

222,700

222,700

499,900

454,800

210,200

210,200

289,700

289,700

418,500

418,500

80,600

80,600

28,000

28,000

ปรับปรุงรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด ขนาด
ปากรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 93.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร
ขุดเจาะบ่อบาดาล ปากบ่อ ขนานดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 6 นิว้
ลึกไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร
ปรับปรุงรางระบายน้าคอนกรีต ปรับปรุงรางระบายน้า คสล. รูปตัววี ขนาดปากรางกว้าง 1.20 เมตร
เสริมเหล็ก
ยาว 220.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.07 เมตร
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้านและ ขุดเจาะบ่อบาดาลปากบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 6 นิว้ ลึกไม่น้อย
ขุดเจาะบ่อบาดาล
กว่า 80.00 เมตร
ปรับปรุงต่อเติมระบบประปา
ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมูบ่ ้าน
หมูบ่ ้าน
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00
เสริมเหล็ก
เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีต ปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
เสริมเหล็กอเนกประสงค์
ยาว 33.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้าชนิดจุ่ม
จัดซื้อเครื่องสูบน้าชนิดจุ่ม จานวน 1 เครื่อง
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ลำดับ อำเภอ ตำบล
หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
โครงกำร
ที่
9 แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้านหลวง ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูชนิดมี
ฝาปิด
10 แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 6 ตาบลบ้านหลวง ปรับปรุงสระเก็บน้าสาธารณะ
ประจาหมูบ่ ้านและขยายระบบ
ประปาหมูบ่ ้าน
11 แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 9 ตาบลบ้านหลวง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
12 แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 10 ตาบลบ้านหลวง ปรับปรุงต่อเติมระบบประปา
หมูบ่ ้าน
13 แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 7 ตาบลบ้านหลวง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ
14 แม่อาย บ้านหลวง หมูท่ ี่ 8 ตาบลบ้านหลวง ปรับปรุงขยายสระเก็บน้า
สาธารณะประจาหมูบ่ ้าน
รวมตำบลบ้ำนหลวง
14
1 แม่อาย มะลิกา
หมูท่ ี่ 2 8 และ 9
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขา
2 แม่อาย มะลิกา
หมูท่ ี่ 4 และ 10
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขา
3 แม่อาย มะลิกา
หมูท่ ี่ 3
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขา
4 แม่อาย มะลิกา
หมูท่ ี่ 5 6 และ 7
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขา
5 แม่อาย มะลิกา
หมูท่ ี่ 1 บ้านปางต้นฆ้อง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่ ้าน

กิจกรรม
ปรับปรุงรางระบายน้า คสล. ปากรางกว้าง 0.60 เมตร
ยาว 145.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร

จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
467,700
429,200

ปรับปรุงสระเก็บน้า ขนาด กว้าง 60.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร

486,700

462,100

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมูบ่ ้าน จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ท่อประปา PVC

498,300

498,300

499,240

496,800

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร คสล. กว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร
สูง 5.20 เมตร

497,400

487,200

ขุดขยายสระเก็บน้า กว้าง 23.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึก 7.00
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,700 ลูกบาศก์เมตร

498,200

468,200

ซ่อมแซมประปาภูเขาในพื้นที่ตาบลมะลิกา จานวน 3 หมูบ่ ้าน

4,866,240
1,500,000

4,697,600
1,500,000

ซ่อมแซมประปาภูเขาในพื้นที่ตาบลมะลิกา จานวน 2 หมูบ่ ้าน

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

500,000

500,000

ซ่อมแซมประปาภูเขาในพื้นที่ตาบลมะลิกา
ซ่อมแซมประปาภูเขาในพื้นที่ตาบลมะลิกา จานวน 3 หมูบ่ ้าน
วางท่อระบบประปาหมูบ่ ้าน บ้านปางต้นฆ้อง จานวน 2 จุด ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิว้ ยาว 2,500 เมตร และขนาดแส้นผ่าศูนย์กลาง
2 นิว้ ยาว 2,440 เมตร
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ลำดับ อำเภอ ตำบล
ที่
รวมตำบลมะลิกำ
1 แม่อาย แม่นาวาง
2

แม่อาย แม่นาวาง

3

แม่อาย แม่นาวาง

4

แม่อาย แม่นาวาง

5

แม่อาย แม่นาวาง

6

แม่อาย แม่นาวาง

7

แม่อาย แม่นาวาง

8

แม่อาย แม่นาวาง

9

แม่อาย แม่นาวาง

10 แม่อาย แม่นาวาง
11 แม่อาย แม่นาวาง
รวมตำบลแม่นำวำง

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

โครงกำร

5
หมูท่ ี่ 4 บ้านฮ่างต่า
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หมูท่ ี่ 4 บ้านฮ่างต่า
หมูท่ ี่ 14
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บ้านแม่เมืองน้อย
หมูท่ ี่ 14 บ้านแม่เมืองน้อย
หมูท่ ี่ 16 บ้านจอเจริญ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หมูท่ ี่ 16 บ้านจอเจริญ
หมู่ 6 บ้านแม่สลัก หมู่ 7 จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมประปาใน
บ้านห้วยคอกหมู หมู่ 9 เขตตาบลแม่นาวาง
บ้านเด่นชัย หมู่ 12
บ้านเทพมงคล หมู่ 13
บ้านห้วยหลวงพัฒนา
หมูท่ ี่ 3
ปรับปรุงอ่างเก็บน้าหนองกระจับ
บ้านหนองขี้นกยาง
หมูท่ ี่ 3 บ้านหนองขี้นกยาง
หมูท่ ี่ 5 บ้านฮ่องห้าหลวง ปรับปรุงอ่างเก็บน้าหนองอุก
หมูท่ ี่ 5 บ้านฮ่องห้าหลวง
หมูท่ ี่ 1 บ้านคายนอก ปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยเต่า
หมูท่ ี่ 1 บ้านคายนอก
หมูท่ ี่ 8 บ้านห้วยม่วง
ก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 8 บ้านห้วยม่วง
หมูท่ ี่ 11 บ้านท่าปู
ก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 11 บ้านท่าปู
หมูท่ ี่ 10
ก่อสร้างถังเก็บน้าหอถังสูง
บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา
หมูท่ ี่ 10 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา
หมูท่ ี่ 17 บ้านใหม่ร่อง ก่อสร้างถังเก็บน้าหอถังสูง
ไคร้
หมูท่ ี่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้
11

กิจกรรม

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 220 เมตร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 176 เมตร
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร
สูง 4.70 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร
สูง 4.70 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร
จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมประปาในเขตตาบลแม่นาวาง

จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
5,000,000
5,000,000
765,000
765,000
217,000

217,000

217,000

217,000

1,357,000

1,357,000

ปรับปรุงอ่างเก็บน้าหนองกระจับ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,924 ลูกบาศก์เมตร
ปรับปรุงอ่างเก็บน้าหนองอุก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,994 ลูกบาศก์เมตร
ปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยเต่า ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
19,848 ลูกบาศก์เมตร
ก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร

300,000

300,000

271,000

271,000

600,000

600,000

351,000

351,000

ก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 4 เมตร
ก่อสร้างถังเก็บน้าหอถังสูง บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา

234,000

234,000

351,000

344,000

ก่อสร้างถังเก็บน้าหอถังสูง บ้านใหม่ร่องไคร้

337,000

322,100

5,000,000

4,978,100
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ลำดับ อำเภอ
ที่
1 แม่อาย

ตำบล
แม่สาว

2

แม่อาย

แม่สาว

3

แม่อาย

แม่สาว

4

แม่อาย

แม่สาว

5

แม่อาย

แม่สาว

6

แม่อาย

แม่สาว

7

แม่อาย

แม่สาว

8

แม่อาย

แม่สาว

9

แม่อาย

แม่สาว

10

แม่อาย

แม่สาว

11

แม่อาย

แม่สาว

12

แม่อาย

แม่สาว

13

แม่อาย

แม่สาว

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

โครงกำร

หมูท่ ี่ 4 บ้านห้วยป่าซาง ก่อสร้างอาคารฝึกและส่งเสริม
ประกอบอาชีพประจาชุมชน
หมูท่ ี่ 2 บ้านสันมะนาว ก่อสร้างอาคารฝึกและส่งเสริม
ประกอบอาชีพประจาชุมชน
หมูท่ ี่ 8 บ้านศรีดอนแก้ว ก่อสร้างอาคารฝึกและส่งเสริม
ประกอบอาชีพประจาชุมชน
หมูท่ ี่ 9 บ้านสันป่าข่า ก่อสร้างอาคารฝึกและส่งเสริม
ประกอบอาชีพประจาชุมชน
หมูท่ ี่ 12 บ้านสัน
ก่อสร้างอาคารฝึกและส่งเสริม
ประกอบอาชีพประจาชุมชน
หมูท่ ี่ 13 บ้านศรีบุญเรือง ก่อสร้างอาคารฝึกและส่งเสริม
ประกอบอาชีพประจาชุมชน
หมูท่ ี่ 14 บ้านเมืองพาน ก่อสร้างอาคารฝึกและส่งเสริม
ประกอบอาชีพประจาชุมชน
หมูท่ ี่ 15 บ้านโป่งไฮ
ก่อสร้างอาคารฝึกและส่งเสริม
ประกอบอาชีพประจาชุมชน
หมูท่ ี่ 6 บ้านแม่ฮ่าง
ปรับปรุงฟื้นฟูลาเหมืองส่งน้า
สาธารณะเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
หมูท่ ี่ 7 บ้านกาวีละ
ปรับปรุงฟื้นฟูลาเหมืองส่งน้า
สาธารณะเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
หมูท่ ี่ 16 ศรีเวียง
ปรับปรุงฟื้นฟูลาเหมืองส่งน้า
สาธารณะเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
หมูท่ ี่ 11 บ้านปัญจะ
ปรับปรุงเส้นทางลาเลียงพืชผล
พัฒนา
ทางการเกษตร
หมูท่ ี่ 1 บ้านแม่สาว
ปรับปรุงเส้นทางลาเลียงพืชผล
ทางการเกษตร

กิจกรรม
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 ม. ยาว 12 ม.
พื้นที่ใช้สอย 84 ตารางเมตร
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 ม. ยาว 12 ม.
พื้นที่ใช้สอย 84 ตารางเมตร
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 ม. ยาว 12 ม.
พื้นที่ใช้สอย 84 ตารางเมตร
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 ม. ยาว 12 ม.
พื้นที่ใช้สอย 84 ตารางเมตร
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 ม. ยาว 12 ม.
พื้นที่ใช้สอย 84 ตารางเมตร
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 ม. ยาว 12 ม.
พื้นที่ใช้สอย 84 ตารางเมตร
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 ม. ยาว 12 ม.
พื้นที่ใช้สอย 84 ตารางเมตร
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 ม. ยาว 12 ม.
พื้นที่ใช้สอย 84 ตารางเมตร
ปรับปรุงฟื้นฟูลาเหมืองส่งน้าสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 0.55 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 160.00 เมตร
ปรับปรุงฟื้นฟูลาเหมืองส่งน้าสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
ปรับปรุงฟื้นฟูลาเหมืองส่งน้าสาธารณะ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
0.55 เมตร ลึก 0.30 - 0.80 เมตร ยาว 160 .00 เมตร มีฝาปิด
ปรับปรุงเส้นทางลาเลียงพืชผลทางการเกษตร ปรับเกลี่ยหินคลุก
จานวน 350 ลูกบาศก์เมตร
ปรับปรุงเส้นทางลาเลียงพืชผลทางการเกษตร ปรับเกลี่ยหินคลุก
จานวน 350 ลูกบาศก์เมตร
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จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
300,000
300,000
300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

277,600

300,000

279,200

300,000

277,600

340,000

332,300

340,000

332,300

ลำดับ อำเภอ
ที่
14 แม่อาย

ตำบล

หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

โครงกำร

หมูท่ ี่ 10 บ้านเมืองหนอง ปรับปรุงเส้นทางลาเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
15 แม่อาย แม่สาว หมูท่ ี่ 3 บ้านหนองเต็ง ปรับปรุงเส้นทางลาเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
16 แม่อาย แม่สาว หมูท่ ี่ 5 บ้านดง
ปรับปรุงเส้นทางลาเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
รวมตำบลแม่สำว
16
1 แม่อาย แม่อาย หมูท่ ี่ 2 บ้านแม่แหลง ปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถาน
หมูท่ ี่ 2

2

แม่อาย

แม่สาว

แม่อาย หมูท่ ี่ 4 บ้านใหม่ปแู่ ช่

กิจกรรม
ปรับปรุงเส้นทางลาเลียงพืชผลทางการเกษตร ปรับเกลี่ยหินคลุก
จานวน 350 ลูกบาศก์เมตร
ปรับปรุงเส้นทางลาเลียงพืชผลทางการเกษตร ปรับเกลี่ยหินคลุก
จานวน 350 ลูกบาศก์เมตร
ปรับปรุงเส้นทางลาเลียงพืชผลทางการเกษตร ปรับเกลี่ยหินคลุก
จานวน 350 ลูกบาศก์เมตร
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
สูง 3 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตรและก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 400 เมตร สูง 1.80 เมตร
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,872 ตารางเมตร
3 แม่อาย แม่อาย หมูท่ ี่ 9 บ้านปางต้นเดื่อ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพื่อแสดง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพื่อแสดงและจาหน่ายสินค้าของชุมชนตาบล
และจาหน่ายสินค้าของชุมชน
แม่อาย ขนาดพื้นที่ 140 ตารางเมตร
ตาบลแม่อาย
รวมตำบลแม่อำย
3
1 แม่อาย สันต้นหมือ้ หมูท่ ี่ 1 บ้านโล๊ะ
ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 201.50
เสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 1
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 604.50 ตารางเมตร
2

แม่อาย สันต้นหมือ้ หมูท่ ี่ 2 บ้านสันปอธง

3

แม่อาย สันต้นหมือ้ หมูท่ ี่ 4 10 และ 11

ปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถาน
หมูท่ ี่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่ ้าน วางท่อ ขยายท่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่ ้าน

ปรับปรุงเป่าล้างบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้
งานปรับปรุงระบบประปา พร้อมวางท่อเมนประปา
ก่อสร้างระบบน้าบาดาล ขนาด 10 ลบม./ชม ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร
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จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
340,000
332,300
340,000

332,300

340,000

332,300

5,000,000
1,923,076

4,895,900
1,923,000

1,923,076

1,923,000

1,140,000

862,900

4,986,152
350,000

4,708,900
350,000

350,000

340,500

991,000

978,600

ลำดับ อำเภอ ตำบล
หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
ที่
4 แม่อาย สันต้นหมือ้ หมูท่ ี่ 6 บ้านใหม่กอง
ทราย
5

โครงกำร

กิจกรรม

ซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์บริการ
เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
ผู้สูงอายุพร้อมเทลานออกกาลังกาย

แม่อาย สันต้นหมือ้ หมูท่ ี่ 7 บ้านสันป่าเหียว ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่ ้าน
6 แม่อาย สันต้นหมือ้ หมูท่ ี่ 8 บ้านสันป๋อ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์หมูบ่ ้าน
7 แม่อาย สันต้นหมือ้ หมูท่ ี่ 8 บ้านสันป๋อ
ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
8 แม่อาย สันต้นหมือ้ หมูท่ ี่ 5 บ้านฮ่องห้าน้อย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ฌาปณสถาน
9 แม่อาย สันต้นหมือ้ หมูท่ ี่ 12 บ้านดอนใหม่ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์หมูบ่ ้าน
10 แม่อาย สันต้นหมือ้ หมูท่ ี่ 9 บ้านป่าเหียก
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์
11 แม่อาย สันต้นหมือ้ หมูท่ ี่ 3 บ้านทรายแดง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเข้าหมูบ่ ้าน
เพื่อสะดวกแก่การขนย้ายผลผลิต
การเกษตร
รวมตำบลสันต้นหมือ้
11
รวมอำเภอดอยสะเก็ด
76

ขุดเจาะบ่อบาดาล ปากบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว้
ลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร และวางระบบท่อเมน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมูบ่ ้าน ขนาดกว้าง 10.50 เมตร
ยาว 12 เมตร
ต่อเติมซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 11.50 เมตร สูง 4.80 เมตร
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฌาปณสถาน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 12
เมตร พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมูบ่ ้าน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
ยาว 12.00 เมตร
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด
กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร
ปรับปรุงถนนคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.15 เมตร
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จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิ บิกจ่ำย
(บำท)
(บำท)
300,000
300,000

300,000

293,800

500,000

487,500

400,000

400,000

659,000

603,600

400,000

390,200

250,000

242,200

500,000

500,000

5,000,000
34,852,392

4,886,400
34,011,900

