
 

จงัหวัด เชยีงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จงัหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบิกจำ่ย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 กลัยาณิวัฒนา แจ่มหลวง บา้นขุนแมร่วม หมูท่ี่ 1 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. จุดที่ 1 ช่วงขุนแมร่วม กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ช่วงบา้นแอเอาะ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร

646,000         646,000       

2 กลัยาณิวัฒนา แจ่มหลวง บา้นกิว่โปง่ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 700,000         700,000       
3 กลัยาณิวัฒนา แจ่มหลวง บา้นขุนแมล่ะอปุ หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 700,000         685,400       
4 กลัยาณิวัฒนา แจ่มหลวง บา้นหว้ยยา หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 771,000         771,000       
5 กลัยาณิวัฒนา แจ่มหลวง บา้นหว้ยเขียดแหง้

หมูท่ี่ 5
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
641,000         641,000       

6 กลัยาณิวัฒนา แจ่มหลวง บา้นแจ่มหลวง หมูท่ี่ 6 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 204 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

645,000         645,000       

7 กลัยาณิวัฒนา แจ่มหลวง บา้นเสาแดง หมูท่ี่  7 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 196 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

644,000         644,000       

8 กลัยาณิวัฒนา แจ่มหลวง บา้นแอเอาะ หมูท่ี่ 1 ซ่อมสร้างถนน คสล. ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

253,000         253,000       

8 5,000,000     4,985,400    
1 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นหว้ยฮ่อม หมูท่ี่ 1 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.12 เมตร
375,900         375,900       

2 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นดอยตุง หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถังเกบ็น ้า ซ่อมแซมถังเกบ็น ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร 
สูง 2.40 เมตร จ้านวน 9 ถัง

322,500         279,900       

3 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นสันมว่ง หมูท่ี่ 2 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 129 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

380,000         380,000       

4 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นหว้ยครก หมูท่ี่ 2 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

265,400         265,400       

รำยละเอียดประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเป็นอยู่ระดบัต ำบล

รวมต ำบลแจม่หลวง

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

1/3



ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จงัหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบิกจำ่ย
 ที่ (บำท) (บำท)
5 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นวัดจันทร์ หมูท่ี่ 3 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
471,800         471,800       

6 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นหว้ยออ้ หมูท่ี่ 3 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

265,400         265,400       

7 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นหนองเจ็ดหนว่ย 
หมูท่ี่ 4

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

490,000         490,000       

8 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นหว้ยบง หมูท่ี่ 4 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

431,000         431,000       

9 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นแจ่มนอ้ย หมูท่ี่ 5 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

486,500         474,100       

10 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นหนองแดง หมูท่ี่ 6 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

493,100         493,100       

11 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นโปง่ขาว หมูท่ี่ 6 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

293,800         293,800       

12 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นเด่น หมูท่ี่ 7 ซ่อมสร้างถนน คสล. ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

471,800         471,800       

13 กลัยาณิวัฒนา บา้นจันทร์ บา้นเด่น หมูท่ี่ 7 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

252,800         252,800       

13 5,000,000     4,945,000    
1 กลัยาณิวัฒนา แมแ่ดด บา้นแมผ่าป ูหมูท่ี่ 1 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น          328,400 326,000       
2 กลัยาณิวัฒนา แมแ่ดด บา้นแมต่ะละเหนอื 

หมูท่ี่ 2
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น          453,900 450,900       

3 กลัยาณิวัฒนา แมแ่ดด บา้นแมต่ะละใต้ หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น          337,600 312,200       
4 กลัยาณิวัฒนา แมแ่ดด บา้นแมแ่ดดนอ้ย หมูท่ี่ 4 ซ่อมแซมสระเกบ็น ้า ซ่อมแซมสระเกบ็น ้า ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร 

ลึก 4 เมตร
842,300         822,700       

5 กลัยาณิวัฒนา แมแ่ดด บา้นหว้ยป ูหมูท่ี่ 5 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น          370,800 367,900       
6 กลัยาณิวัฒนา แมแ่ดด บา้นดงสามหมืน่ หมูท่ี่ 6 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร          394,900 385,900       

รวมต ำบลบ้ำนจนัทร์

2/3



ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จงัหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบิกจำ่ย
 ที่ (บำท) (บำท)
7 กลัยาณิวัฒนา แมแ่ดด บา้นแมต่ะละมง้ หมูท่ี่ 7 ซ่อมแซมสระเกบ็น ้า ซ่อมแซมสระเกบ็น ้า ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร 

ลึก 4 เมตร
796,000         784,800       

8 กลัยาณิวัฒนา แมแ่ดด บา้นแมต่ะละมง้ หมูท่ี่ 7 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร          224,400 218,000       
9 กลัยาณิวัฒนา แมแ่ดด บา้นแมต่ะละมง้ หมูท่ี่ 7

บา้นแมต่ะละใหม ่หมูท่ี่ 8
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จุดที่ 1 กว้าง 10 เมตร 

ยาว 24 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 12 เมตร ยาว 7 เมตร
         445,300 437,200       

10 กลัยาณิวัฒนา แมแ่ดด บา้นแมต่ะละเหนอื 
หมูท่ี่ 2

ซ่อมสร้างถนน คสล. ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

         400,000        400,000

11 กลัยาณิวัฒนา แมแ่ดด บา้นแมต่ะละมง้ หมูท่ี่ 7 ซ่อมสร้างถนน คสล. ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

         406,000        406,000

11 4,999,600     4,911,600    
32 14,999,600   14,842,000  

รวมต ำบลแมแ่ดด
รวมอ ำเภอกัลยำณวิัฒนำ
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