
 

จังหวัด เชียงใหม่ 

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 เชียงดาว เชียงดาว บ้านทุ่งละคร หมูท่ี่ 1 ขดุลอกหนองน ้าสาธารณะ หมูท่ี่ 1 

บ้านทุ่งละคร
ขดุลอกหนองน ้าสาธารณะ ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
6,543 ลบ.ม.

312,500          312,500         

2 เชียงดาว เชียงดาว บ้านดอน หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 2 
บ้านดอน

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  ต่อเติมลวดตาขา่ยและ
ประตูม้วน

92,400            92,400           

3 เชียงดาว เชียงดาว บ้านดอน หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงคุณภาพน ้าประปาชุมชนบ้าน
ดอน หมูท่ี่ 2

จดัซื อวัสดุและครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 216,000          216,000         

4 เชียงดาว เชียงดาว บ้านม่วงฆ้อง หมูท่ี่ 3 กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร
ยาว 115  เมตร หนา 0.15 ม.

กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 115  เมตร 
หนา 0.15 ม.

312,500          301,400         

5 เชียงดาว เชียงดาว บ้านวังจอ๊ม หมูท่ี่ 4 ติดตั งเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจง้ ติดตั งเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจง้ 235,585          -                 
6 เชียงดาว เชียงดาว บ้านวังจอ๊ม หมูท่ี่ 4 โครงการกอ่สร้างห้องน ้าบริเวณอาคาร

อเนกประสงค์หมูบ่้าน
กอ่สร้างห้องน ้า กว้าง 1.20 ม. ยาว 2 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 2.40 ตร.ม. จ้านวน 2 หลัง

76,000            76,000           

7 เชียงดาว เชียงดาว บ้านวังจอ๊ม หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงอาคารกองอ้านวยการ 
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจอ๊ม

ปูพื นกระเบื องอาคารกองอ้านวยการ 21,600            21,600           

8 เชียงดาว เชียงดาว บ้านถ ้า หมูท่ี่ 5 ขยายระบบประปาภูเขา หมูท่ี่ 5 บ้านถ ้า ขยายระบบประปาภูเขาวางท่อ พีวีซี จ้านวน 750 ท่อน 312,500          312,500         

9 เชียงดาว เชียงดาว บ้านเชียงดาว หมูท่ี่ 6 กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม.

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม. 
หนา 0.15 ม.

312,500          301,400         

10 เชียงดาว เชียงดาว บ้านดง หมูท่ี่ 7 กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 0.15 ม.

กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 ม.

312,500          301,400         

11 เชียงดาว เชียงดาว บ้านแม่กะ๊ หมูท่ี่ 8 กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร
ยาว 72 เมตร หนา 0.15 ม.

กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร 
หนา 0.15 ม.

156,250          155,200         

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12 เชียงดาว เชียงดาว บ้านแม่กะ๊ หมูท่ี่ 8 กอ่สร้างรางระบายน ้าฝาเปิดตัว วี 

หมูท่ี่ 8 บ้านแม่กะ๊
กอ่สร้างรางระบายน ้าฝาเปิดตัว วี ปากกว้าง 0.50 ม. 
ท้องรางกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 220 ม.

156,250          154,600         

13 เชียงดาว เชียงดาว บ้านทุ่งหลุก หมูท่ี่ 9 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. สูง 3 ม. 
พื นที่ใช้สอย 32 ตร.ม.

176,000          162,800         

14 เชียงดาว เชียงดาว บ้านทุ่งหลุก หมูท่ี่ 9 หอกระจายขา่วชุมชน หอกระจายขา่วชุมชน 136,300          -                 
15 เชียงดาว เชียงดาว บ้านนาเลา หมูท่ี่ 10 กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร 

ยาว 145 เมตร หนา 0.15 ม.
กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร 
หนา 0.15 ม.

312,500          299,300         

16 เชียงดาว เชียงดาว บ้านแม่เตาะ หมูท่ี่ 11 สร้างศาลาอเนกประสงค์ศูนยบ์ริการ
ผู้สูงอาย ุบ้านแม่เตาะ

สร้างศาลาอเนกประสงค์กว้าง 4 ม. ยาว 9 ม. 
สูง 3 ม. พื นที่ใช้สอย 36 ตร.ม.

130,000          119,400         

17 เชียงดาว เชียงดาว บ้านแม่เตาะ หมูท่ี่ 11 สร้างศาลาอเนกประสงค์ศูนยบ์ริการ
ผู้สูงอาย ุหยอ่มบ้านท่าขี เหล็ก

สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. สูง 3 ม. 
พื นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

60,000            56,800           

18 เชียงดาว เชียงดาว บ้านแม่เตาะ หมูท่ี่ 11 สร้างศาลาอเนกประสงค์ศูนยบ์ริการ
ผู้สูงอาย ุหยอ่มบ้านหน้าถ ้าแม่ตาะ

สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. สูง 3 ม. 
พื นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

60,000            56,800           

19 เชียงดาว เชียงดาว บ้านแม่เตาะ หมูท่ี่ 11 สร้างศาลาอเนกประสงค์ศูนยบ์ริการ
ผู้สูงอาย ุหยอ่มบ้านแม่จอน

สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. สูง 3 ม. 
พื นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.

60,000            56,800           

20 เชียงดาว เชียงดาว บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 12 กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร

กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

312,500          301,400         

21 เชียงดาว เชียงดาว บ้านทุ่งดินแดง 
หมูท่ี่ 13

จดัซื อเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจง้ จดัซื อเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจง้ 85,800            -                 

22 เชียงดาว เชียงดาว บ้านทุ่งดินแดง 
หมูท่ี่ 13

จดัสร้างแผ่นพื นเวทีเหล็ก ขนาดกว้าง 
1.2 ม. ยาว 2.40 ม.

จดัสร้างแผ่นพื นเวทีเหล็ก ขนาดกว้าง 1.2 ม. 
ยาว 2.40 ม.

106,100          104,800         

23 เชียงดาว เชียงดาว บ้านทุ่งดินแดง 
หมูท่ี่ 13

ซ่อมบ้ารุงโรงน ้าด่ืมชุมชน ซ่อมบ้ารุงโรงน ้าด่ืมชุมชน เปล่ียนถงักรองเหล็กน ้าด่ืม 106,500          106,500         

24 เชียงดาว เชียงดาว บ้านหัวทุ่ง หมูท่ี่ 14 อาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 14 
บ้านหัวทุ่ง

อาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 16 ม. สูง 3 ม. 
พื นที่ใช้สอย 64 ตร.ม.

312,500          300,800         

25 เชียงดาว เชียงดาว บ้านศรีสะอาด 
หมูท่ี่ 15

กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม.

กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 
ม.

312,500          301,400         
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
26 เชียงดาว เชียงดาว บ้านผาลาย หมูท่ี่ 16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 3 

ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม.
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 145 ม. 
หนา 0.15 ม.

312,500          299,300         

26 4,999,785      4,411,100     
1 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านห้วยเป้า หมูท่ี่ 1 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 20 ม. ยาว 24 ม.

 หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 480 ม.
          280,000          280,000

2 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านห้วยเป้า หมูท่ี่ 1 กอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 ม. ยาว 15 ม.           226,000          226,000
3 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านห้วยเป้า หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงหอประชุมประจ้าหมูบ่้าน ปรับปรุงหอประชุมประจ้าหมูบ่้าน           115,000          115,000
4 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านห้วยเป้า หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงโรงเกบ็ของประจ้าหมูบ่้าน ปรับปรุงโรงเกบ็ของประจ้าหมูบ่้าน กว้าง  4.30 ม. 

ยาว 7.80 ม.
            79,000            79,000

5 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านแม่กอ๋น หมูท่ี่ 2 หอประชุมประจ้าหมูบ่้าน หอประชุมประจ้าหมูบ่้าน กว้าง 8 ม. ยาว 18 ม. 
พื นที่อาคาร 144 ตร.ม.

          500,000 486,100         

6 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านแม่กอนใน 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์โรงเรียน
บ้านแม่กอนใน

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. 
พื นที่ใช้สอย 96 ตร.ม.

          150,000          150,000

7 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านทุ่งขา้วพวง 
หมูท่ี่ 3

ซ่อมแซมลานคอนกรีตอเนกประสงค์ 
วัดนันติยาราม

ซ่อมแซมลานคอนกรีตอเนกประสงค์ กว้าง 30 ม. ยาว 
40 ม. หนา 0.10 ม.หรือพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
 1,200 ตร.ม.

          441,570 410,000         

8 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านทุ่งขา้วพวง  
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายขา่ว 
(เสียงตามสาย)

จดัซื อเคร่ืองขยายเสียง อปุกรณ์ขยายเสียง           120,800 -                 

9 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านทุ่งขา้วพวง  
หมูท่ี่ 3

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน พร้อมขดุลอกบ่อประปา           262,630 245,700         

10 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านแม่จา  หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 130 ม. และมีพื นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.

          325,000 298,500         

11 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านแม่จา  หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว 100 ม. หรือพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

          250,000 231,500         

12 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านแม่จา  หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างห้องน ้าสาธารณะ กอ่สร้างห้องน ้าสาธารณะ(วัดศรีรัฐวนาราม) ขนาดกว้าง 
7 ม. ยาว 8 ม. ขนาดพื นที่อาคาร 56 ตร.ม.

          250,000          250,000

รวมต ำบลเชียงดำว
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านห้วยทรายขาว  

หมูท่ี่ 5
ปรับปรุงอาคารหอประชุมประจ้า
หมูบ่้าน

ปรับปรุงอาคารหอประชุมประจ้าหมูบ่้านห้วยทรายขาว           500,000 477,000         

14 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านห้วยทรายขาว  
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงอาคารหอประชุมประจ้า
หมูบ่้าน

ปรับปรุงอาคารหอประชุมประจ้าหมูบ่้าน หยอ่มห้วยป่า
ฮ้อม

          200,000 193,600         

15 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านขนุคอง  หมูท่ี่ 6 ส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบีกา้ ส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบีกา้ จดัซื อกล้ากาแฟ           344,500 272,600         
16 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านขนุคอง  หมูท่ี่ 6 กอ่สร้างหอประชุมหมูบ่้าน หยอ่มบ้าน

ปางกลาง
กอ่สร้างหอประชุมหมูบ่้าน กว้าง 7 ม. ยาว 10.50 ม. 
พื นที่ใช้สอย 73.50 ตร.ม.

          200,000 196,700         

17 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านขนุคอง  หมูท่ี่ 6 โครงการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโด
เปล่ียนยอดพันธุ์ดี หรือติดตา

ส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดเปล่ียนยอดพันธุ์ดี หรือติดตา           105,500 84,600           

18 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านห้วยตีนต่ัง  
หมูท่ี่ 7

โครงการซ่อมแซมหอกระจายขา่ว
ภายในหมูบ่้าน

จดัซื อเคร่ืองขยายเสียง อปุกรณ์ขยายเสียง             83,700 -                 

19 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านห้วยตีนต่ัง  
หมูท่ี่ 7

โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.50 ม. 
ยาว 16 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
168 ตร.ม. และพื นที่ลานด้านขา้งพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
73.50 ม.

          181,000 170,600         

20 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านห้วยตีนต่ัง 
หมูท่ี่ 7

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           133,300 122,700         

21 เชียงดาว ทุ่งขา้วพวง บ้านห้วยตีนต่ัง  
หมูท่ี่ 7

โครงการปรับปรุงหอประชุม
ประจ้าหมูบ่้าน

ปรับปรุงหอประชุมประจ้าหมูบ่้าน           252,000 246,600         

21 5,000,000      4,536,200     
1 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านออน หมูท่ี่ 1 งานกอ่สร้างลานอเนกประสงค์ งานกอ่สร้างลานอเนกประสงค์ เทพื นหนา 0.15 ม. 

ขนาดพื นที่ไม่น้อยกว่า 506 ตร.ม.
          300,000          300,000

2 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านปางเฟือง หมู ่2 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านปางเฟือง หมู ่2 ต้าบลปิงโค้ง

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  ขนาดความกว้าง 6 ม. 
ยาว 21 ม. สูง 3 ม.

          300,000          300,000

3 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านแม่ป๋าม หมู ่3 โครงการซ่อมแซมแหล่งน ้าและระบบ
ส่งน ้าประปาภูเขา

ซื อวัสดุเพื่อต่อระบบประปาภูเขา ระยะทางรวม 400 ม.           300,000          300,000

รวมต ำบลทุง่ข้ำวพวง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านปางมะเยา หมู ่4 ปรับปรุงโครงสร้างโรงอาหารโรงเรียน ปรับปรุงโครงสร้างโรงอาหารโรงเรียน ขนาดกว้าง 8 ม.

ยาว 24 ม.
          100,000            96,100

5 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านปางมะเยา หมู ่4 ลานกฬีาอเนกประสงค์ ลานกฬีาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22 ม. ยาว 22 ม. 
หนา 0.12 ม.หรือมีพื นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม.

          200,000          200,000

6 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านปางมะเยา หมู ่4 ลานกฬีา ลานกฬีา ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 20 ม. หนา 12 ซม. 
หรือมีพื นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

          100,000          100,000

7 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านไตรสภาวคาม 
หมู ่5

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
(SML)หมู ่5 บ้านไตรสสภาวคาม

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 28 ม. สูง 3 ม.

          300,000          290,400

8 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านหัวโท หมู ่6 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. 
สูง 3 ม.

          200,000          200,000

9 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านห้วยลึก หมู ่7 โครงการซ่อมแซมประปาภูเขา หมู ่7 จดัซื อวัสดุเพื่อจดัท้าประปาภูเขา ระยะทาง  3,500 ม.           100,000          100,000
10 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านห้วยลึก หมู ่7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต หมู ่7 

ต้าบลปิงโค้ง
กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 136 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมพีื นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 544 ตร.ม.

          300,000          300,000

11 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านปางโม่ หมู ่8 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านปางโม่ หมู ่8 ต้าบลปิงโค้ง

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 12 ม. สูง 3 ม.

          300,000          300,000

12 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านห้วยจะค่าน หมู ่9 ปรับปรุงคลองส่งน ้า ชุมชนห้วยจะค่าน ปรับปรุงคลองส่งน ้า ระยะทาง 350 ม.           150,000          150,000

13 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านห้วยจะค่าน หมู ่9 โครงการจดัซื อวัสดุท่อเพื่อต่อและ
ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
(ชุมชนใหม่ลีซอ) หมู ่9

จดัซื อวัสดุท่อเพื่อต่อและปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
ระยะทางรวม 1,500 ม.

          125,000          125,000

14 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านห้วยจะค่าน หมู ่9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต (ชุมชน
สรรเสริญ-ดอยนาง)

กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมพีื นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 210 ตร.ม.
พร้อมลูกรังไหล่ทางอดัแนน่เฉล่ียข้างละ 0.50 ม.

          125,000          125,000

15 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านใหม่สามัคคี 
หมู ่10

โครงการกอ่สร้างห้องน ้าสาธารณะบ้าน
ใหม่สามัคคี

กอ่สร้างห้องน ้าสาธารณะ บ้านใหม่สามัคคี 
ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 6 ม. สูง 2.50 ม.

          300,000          300,000
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านปางมะกง 

หมู ่11
กอ่สร้างถนน คสล. บ้านปางมะกง 
หยอ่มบ้าน (กิ่วไฮ)

กอ่สร้างถนน ค.ศ.ล. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
100 ม.หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรังอดัแน่นเฉล่ียขา้งละ 0.50 ม.

          233,000          232,400

17 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านปางมะกง 
หมู ่11

กอ่สร้างถนน คสล. บ้านปางมะกง 
(หยอ่มบ้าน กอ๊ดป่าบง)

กอ่สร้างถนน ค.ศ.ล.  กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 96 ม. หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรังอดัแน่นเฉล่ียขา้งละ 0.50 ม.

          167,000          164,800

18 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านแม่มะกู้  
หมู ่12

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่มะกู้ หมู ่12 ต.ปิงโค้ง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 62 ม.

          150,000          150,000

19 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านแม่มะกู้  
หมู ่12

โครงการกอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์
 บ้านแม่มะกู้

กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์  ขนาดหนา 0.12 ม. 
กว้าง 16 ม. ยาว 20 ม.

          150,000          150,000

20 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านปิงโค้ง  
หมู ่13

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปิงโค้ง หมู ่13 ต.ปิงโค้ง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 80 ม. หรือมีพื นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังอดัแน่น

          200,000          200,000

21 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านป่าตึงงาม  
หมู ่14

โครงการส่งเสริมอาชีพ เปล่ียนแปลง
อาชีพตามเศรษฐกจิพอเพียง 
บ้านป่าตึงงาม หมู ่14

ส่งเสริมอาชีพ เปล่ียนแปลงอาชีพตามเศรษฐกจิพอเพียง 
บ้านป่าตึงงาม หมู ่14 พร้อมจดัซื อต้นกล้าต่างๆ

          300,000          250,000

22 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านหนองเต่า  
หมู ่15

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองเต่า หมู ่15

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4 ม. 
ยาว 125 ม. หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ม.
พร้อมไหล่ทางลูกรังอดัแน่นเฉล่ียขา้งละ 0.50 ม.

          300,000          295,900

23 เชียงดาว ปิงโค้ง บ้านห้วยน ้าริน  
หมู ่16

กอ่สร้างศาลาประจ้าหมูบ่้าน กอ่สร้างศาลาประจ้าหมูบ่้าน กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. 
สูง 3 ม.

          300,000          300,000

23 5,000,000      4,929,600     
1 เชียงดาว เมืองคอง บ้านใหม่ หมู ่1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัววี
กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รูปตัววี
กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.35 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 42 ม.

            89,900 87,700           

2 เชียงดาว เมืองคอง บ้านใหม่ หมู ่1 โครงการกอ่สร้างล้าเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างล้าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ ม. 
ยาว ๔๕ ม. ลึก ๑ ม.

          100,000 97,700           

รวมต ำบลปิงโค้ง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 เชียงดาว เมืองคอง บ้านใหม่ หมู ่1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านห้วยงู

 หยอ่มบ้านใหม่ หมูท่ี่ ๑
กอ่สร้างถนน คสล.  กว้าง 3 ม. ยาว 56 ม. 
หนา 0.15 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.

          130,000 127,000         

4 เชียงดาว เมืองคอง บ้านใหม่ หมู ่1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านแม่
คองซ้าย หยอ่มบ้านใหม่ หมูท่ี่ ๑

กอ่สร้างถนน คสล.  กว้าง 3 ม. ยาว 56 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที่ 168 ตร.ม.

          130,000 127,000         

5 เชียงดาว เมืองคอง บ้านใหม่ หมู ่1 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
คสล. ชั นเดียว บ้านใหม่

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั นเดียว กว้าง 9 ม. 
ยาว 9 ม. สูง 3 ม.

          497,000 495,800         

6 เชียงดาว เมืองคอง บ้านใหม่ หมู ่1 โครงการกอ่สร้างซ่อมแซมท่อลอดถนน
พร้องวางหูช้าง ทางไปทุ่งหัวเมือง

ซ่อมแซมท่อลอดถนน โดยวางท่อ คสล.ศก. ขนาด 1 ม. 
จ้านวน 2 ท่อน พร้อมหูช้าง คสล.

            57,800            57,800

7 เชียงดาว เมืองคอง บ้านวังมะริว หมู ่2 โครงการตั งท่อ คสล ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 เมตร เพื่อกกัเกบ็น ้า

จดัซื อวัสดุท่อ คสล. กว้าง ๑ เมตร จ้านวน 5 ท่อน 
ปูนผสม จ้านวน 2 ถงุ จ้านวน 25 จดุ

            50,000            50,000

8 เชียงดาว เมืองคอง บ้านวังมะริว หมู ่2 โครงการกอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก

กอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กน ้ามืน กว้าง 8 ม. 
สูง 2 ม. หนา 0.10 ม.

          250,000 247,600         

9 เชียงดาว เมืองคอง บ้านวังมะริว หมู ่2 โครงการกอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กห้วยสองแง

กอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยสองแง  กว้าง 22 ม.
 สูง 3.30 ม. หนา 0.10 ม.

          500,000 487,000         

10 เชียงดาว เมืองคอง บ้านหนองบัว หมู ่3 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา วางท่อเมนประปาขนาด
 2 นิ ว ความยาว 2,904 ม.

          200,000          200,000

11 เชียงดาว เมืองคอง บ้านหนองบัว หมู ่3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
บ้านแม่แพลม

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 62 ม. 
หนา 0.15 ม. พื นที่ 186 ตร.ม.

          103,000 100,500         

12 เชียงดาว เมืองคอง บ้านหนองบัว หมู ่3 โครงการกอ่สร้างแท้งค์กกัเกบ็น ้า
บ้านหนองบัว หมูท่ี่ ๓

กอ่สร้างแท้งค์กกัเกบ็น ้ากว้าง 5 ม. ยาว 6 ม. สูง 2 ม.           190,000 188,400         

13 เชียงดาว เมืองคอง บ้านหนองบัว หมู ่3 โครงการกอ่สร้างล้าเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) รูปตัวยู

กอ่สร้างล้าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รูปตัวยู
 กว้าง 1 ม. ยาว 88 ม. ลึก 1 ม.

          200,000 189,100         

14 เชียงดาว เมืองคอง บ้านหนองบัว หมู ่3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านห้วย
ดินด้า หยอ่มบ้านหนองบัว หมู ่๓

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 62 ม. หนา 0.15 ม.           103,000 100,500         

15 เชียงดาว เมืองคอง บ้านหลวง หมู ่4 โครงการกอ่สร้างระบบประปาภูเขา
หมูบ่้านและอาคารพร้อมระบบ

กอ่สร้างระบบประปาภูเขาหมูบ่้านและอาคารพร้อมระบบ
 กว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. สูง 3 ม.

          800,000 720,000         
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 เชียงดาว เมืองคอง บ้านป่าเกี๊ยะ หมู ่5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 

พร้อมวางท่อจ้านวน ๒ จดุ
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 188 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อจ้านวน 2 จดุ

          450,300 438,800         

17 เชียงดาว เมืองคอง บ้านน ้ารู หมู ่5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านน ้ารู กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม.

          349,500 340,300         

18 เชียงดาว เมืองคอง บ้านบวกควาย หมู ่6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
บ้านบวกควาย

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม.           102,500 99,800           

19 เชียงดาว เมืองคอง บ้านบวกควาย หมู ่6 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
คสล. ชั นเดียว บ้านบวกควาย

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั นเดียว  
ขนาดกว้าง 9 ม. ยาว 9 ม. สูง 3 ม.

          497,000 492,900         

20 เชียงดาว เมืองคอง บ้านแม่แพลม หมู ่6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
บ้านแม่แพลม

กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 86 ม. 
หนา 0.15 ม.

          200,000 195,100         

20 5,000,000      4,843,000     
1 เชียงดาว เมืองงาย บ้านเมืองงายเหนือ 

หมู ่1
ต่อเติมกอ่สร้างศาลาบ้าเพ็ญกศุลสุสาน
บ้านเมืองงายเหนือ

ต่อเติมกอ่สร้างศาลาบ้าเพ็ญกศุลสุสาน ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 12 ม สูง 4 ม.

          411,100 404,100         

2 เชียงดาว เมืองงาย บ้านเมืองงายใต้ 
หมู ่2

การต่อเติมกอ่สร้างศาลาบ้าเพ็ญกศุล
สุสานบ้านเมืองงายใต้

การต่อเติมกอ่สร้างศาลาบ้าเพ็ญกศุลสุสานกว้าง 6 ม. 
ยาว 12 ม. สูง 4 ม.

          411,100 404,100         

3 เชียงดาว เมืองงาย บ้านเมืองงายใต้  
หมู ่2

การกอ่สร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
พร้อมห้องน ้า

การต่อเติมศาลาอเนกประสงค์พร้อมห้องน ้า ขนาดกว้าง
 6 ม. ยาว 8 ม. สูง 4 ม.

          275,700          275,700

4 เชียงดาว เมืองงาย บ้านใหม่  หมู ่3 กอ่สร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
หมูบ่้าน หมู ่3 ต้าบลเมืองงาย

กอ่สร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมูบ่้าน กว้าง 6 ม. 
ยาว 17.50 ม.

          450,000 444,300         

5 เชียงดาว เมืองงาย บ้านขอ้น  หมู ่4 ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. หนา
 0.15 ม.

          411,100 404,100         

6 เชียงดาว เมืองงาย บ้านสบงาย  หมู ่5 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สบงาย หมูท่ี่ 5 ต้าบลเมืองงาย

ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบงาย หมูท่ี่ 5 
ต้าบลเมืองงาย กว้าง 1 ม. ยาว 567 ม. หนา 0.15 ม.

          454,000 441,100         

7 เชียงดาว เมืองงาย บ้านหนองขะแตะ  
หมู ่6

กอ่สร้างทางรถคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเขา้หมูบ่้านหนองขะแตะ หมู ่6 
ต้าบลเมืองงาย

กอ่สร้างทางรถคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 ม. 
จ้านวน 2 แนว ระยะทาง 480 ม.

          453,000 374,000         

รวมต ำบลเมืองคอง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
8 เชียงดาว เมืองงาย บ้านขนุขอ้น  หมู ่7 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

อเนกประสงค์ บ้านขนุขอ้น หมู ่7 
ต้าบลเมืองงาย

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 20 ม. ยาว 53 ม.
 หนา 0.10 ม.

          454,000 448,900         

9 เชียงดาว เมืองงาย บ้านสหกรณ์  หมู ่8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางขา้งอาคารอเนกประสงค์ประจ้า
หมูบ่้าน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม.
 หนา 0.15 ม.

          227,000 219,900         

10 เชียงดาว เมืองงาย บ้านสหกรณ์  หมู ่8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางห้วยบง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยบง 
กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. หนา 0.15 ม.

          227,000 220,600         

11 เชียงดาว เมืองงาย บ้านแม่จาใต้  หมู ่9 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
บ้านแม่จาใต้ หมู ่9 ต้าบลเมืองงาย

วางท่อระบบส่งน ้าประปาหมูบ่้าน ระยะทางประมาณ 
2,112 ม.

          100,000          100,000

12 เชียงดาว เมืองงาย บ้านม่วงง้ม  หมู ่9 สร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ สร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ กว้าง 20 ม. ยาว 21 
ม. หนา 0.10 ม.

          226,000          226,000

13 เชียงดาว เมืองงาย บ้านสัน  หมู ่10 กอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้า กว้าง 1 ม. ยาว 100 ม. 
ลึก 1.50 ม.

          450,000          450,000

14 เชียงดาว เมืองงาย บ้านหนองบัว  หมู ่11 ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ต่อเติมห้องเกบ็ของ กว้าง 3 ม. ยาว 14 ม. และต่อเติม
หลังคา 2 ด้าน ขนาดพื นที่ 107 ตร.ม.

          230,000          230,000

15 เชียงดาว เมืองงาย บ้านหนองบัว  หมู ่11 กอ่สร้างถนนคอนกรีต หยอ่มบ้านห้วย
โป่งขาม

กอ่สร้างถนนคอนกรีต หยอ่มบ้านห้วยโป่งขาม กว้าง 4 ม.
 ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม.

          220,000 213,100         

15 5,000,000      4,855,900     
1 เชียงดาว เมืองนะ บ้านเมืองนะ หมูท่ี่ 1 กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง 22 ม. 

ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม.
          350,000          304,200

2 เชียงดาว เมืองนะ บ้านแกน้อย หมูท่ี่ 2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บ้านแกน้อย
 หมู ่2

กอ่สร้างถนน คสล.บ้านแกน้อย  กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม.
 หนา 0.15 ม.

          350,000          339,700

3 เชียงดาว เมืองนะ บ้านรินหลวง หมูท่ี่ 3 โครงการกอ่สร้างสนามตะกร้อมาตรฐาน กอ่สร้างสนามตะกร้อมาตรฐาน กว้าง 13 ม. 
ยาว 22 ม.หนา 0.08 ม. หรือมีพื นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๒๘๖ ตร.ม.

          115,000          104,700

รวมต ำบลเมืองงำย
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 เชียงดาว เมืองนะ บ้านรินหลวง หมูท่ี่ 3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บ้านริน

หลวง หมู ่3
กอ่สร้างถนน คสล.บ้านรินหลวง หมู ่3 กว้าง 4 ม. 
ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม.

            60,000            60,000

5 เชียงดาว เมืองนะ บ้านนาหวาย หมูท่ี่ 3 โครงการกอ่สร้างลานอเนกประสงค์ 
คสล.บ้านนาหวาย

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ คสล.บ้านนาหวาย 
กว้าง 16 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.10 ม.

          175,000          163,800

6 เชียงดาว เมืองนะ บ้านนาหวาย หมูท่ี่ 3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.           110,000          104,800
7 เชียงดาว เมืองนะ บ้านนาหวาย หมูท่ี่ 3 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีาโรงเรียน

บ้านนาหวาย
กอ่สร้างลาน คสล. กว้าง 10 ม. ยาว 18 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

          140,000          133,300

8 เชียงดาว เมืองนะ บ้านเมืองนะ หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง 22 ม. 
ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม.

          350,000          304,200

9 เชียงดาว เมืองนะ บ้านเมืองนะ หมูท่ี่ 5 กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง 22 ม.
ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม.

          350,000          304,200

10 เชียงดาว เมืองนะ บ้านเมืองนะ หมูท่ี่ 6 โครงการปรับปรุงหอประชุมหมูบ่้าน 
บ้านน ้ารู

ปรับปรุงหอประชุมหมูบ่้าน บ้านน ้ารู ขนาด 10x20 ม.           350,000          327,400

11 เชียงดาว เมืองนะ บ้านเมืองนะ หมูท่ี่ 7 โครงการกอ่สร้างประปาหมูบ่้าน บ้าน
ห้วยไส้ หมู ่7

จดัซื อท่อพีวีซี เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา           350,000          350,000

12 เชียงดาว เมืองนะ บ้านเมืองนะ หมูท่ี่ 8 กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง 20 ม.
ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม.

          250,000          238,200

13 เชียงดาว เมืองนะ บ้านเมืองนะ หมูท่ี่ 9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บ้านไชยา 
หมู ่9

กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. 
หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง

          350,000          339,700

14 เชียงดาว เมืองนะ บ้านอรุโรทัย หมูท่ี่ 10 กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 
125 ม. ไม่มีไหล่ทาง

กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. 
หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง

          350,000          339,700

15 เชียงดาว เมืองนะ บ้านหนองแขม 
หมูท่ี่ 11

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บ้านหนอง
แขม หมู ่11

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. 
หนา 0.15 ม.

          350,000          339,700

16 เชียงดาว เมืองนะ บ้านหนองเขยีว 
หมูท่ี่ 12

โครงการกอ่สร้างสนามกฬีาหมูบ่้าน 
บ้านหนองเขยีว หมู ่12

กอ่สร้างสนามกฬีาหมูบ่้าน บ้านหนองเขยีว หมู ่12 
กว้าง 13 ม. ยาว 22 ม. หนา 0.08 ม. หรือมีพื นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 286 ตร.ม.

          350,000          317,600

10/12



ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
17 เชียงดาว เมืองนะ บ้านเจยีจนัทร์ 

หมูท่ี่ 13
โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
บ้านเจยีจนัทร์

กอ่สร้างถนน คสล.บ้านเจยีจนัทร์ กว้าง 4 ม. 
ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม.

          350,000          339,700

18 เชียงดาว เมืองนะ บ้านใหม่สามัคคี 
หมูท่ี่ 14

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บ้านใหม่
สามัคคี หมู ่14

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 105 ม. 
หนา 0.15 ม.

          300,000          296,900

18 5,000,000      4,707,800     
1 เชียงดาว แม่นะ บ้านป่าบง หมู ่1 ลานตากพืชผลทางการเกษตร ลานตากพืชผลทางการเกษตร ขนาดหนา 0.15 ม. 

พื นที่ใช้สอย 430 ตร.ม.
          384,600 384,600         

2 เชียงดาว แม่นะ บ้านแม่นะ หมู ่2 กอ่สร้างรางระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้า (แบบไม่มีฝาปิด) ขนาดท้องราง
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 60 ม.

            88,300 86,700           

3 เชียงดาว แม่นะ บ้านแม่นะ หมู ่2 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นลานตากพืชผลทางการเกษตร

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
พื นที่ 466 ตร.ม.

          317,800 302,600         

4 เชียงดาว แม่นะ บ้านจอมคีรี หมู ่3 โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

กอ่สร้างถงัเกบ็น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
2.70 ม. ยาว 5.20 ม. สูง 3 ม. หรือมีปริมาตร
เกบ็กกัน ้าไม่น้อยกว่า 37.50 ลบ.ม.

          406,000 400,700         

5 เชียงดาว แม่นะ บ้านห้วยโจ ้หมู ่4 กอ่สร้างถงัเกบ็น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถงัเกบ็น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 10 ม.
 ยาว 10 ม. สูง 2 ม.

          384,600 363,900         

6 เชียงดาว แม่นะ บ้านแม่ยะ หมู ่5 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้
เป็นลานตากพืชผลทางการเกษตร

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดหนา 0.15 ม. 
พื นที่ 551 ตร.ม.

          384,000 365,200         

7 เชียงดาว แม่นะ บ้านสบคาบ หมู ่6 กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง 20 ม.
ยาว 40 ม. หนา 0.10 ม. และมีพื นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

          383,800 360,000         

8 เชียงดาว แม่นะ บ้านสบออ้ หมู ่7 กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง 20 ม. 
ยาว 40 ม. หนา 0.10 ม. และมีพื นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

          384,600 360,000         

9 เชียงดาว แม่นะ บ้านแม่ออ้ใน หมู ่8 กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กอ่สร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง 19 ม. 
ยาว 38 ม. หนา 0.12 ม. และมีพื นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 772 ม.

          406,100 376,200         

รวมต ำบลเมืองนะ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 เชียงดาว แม่นะ บ้านปางมะโอ หมู ่9 บูรณประดิษฐานวิหารพระสิงห์วัดปาง

มะโอ
ติดตั งโครงเหล็กด้านในวิหารขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 9 เมตร สูง 3 ม. ระยะห่างระหว่างโครงเหล็ก 
0.125 ม. (รวมเพดาน)

          363,600          363,600

11 เชียงดาว แม่นะ บ้านแกง่ปันเต๊า 
หมู ่10

ขดุลอกอา่งน ้า ท้าระบบประปาระยะ 1,960 ม. พร้อมขดุลอกอา่ง
เกบ็น ้าห้วยเม็ง กว้างเฉล่ีย 10 ม. ลึกเฉล่ีย 4 ม. 
ยาว 50 ม.

          364,600          364,600

12 เชียงดาว แม่นะ บ้านแม่แมะ หมู ่11 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 5 ม. ยาว 16 ม. 
สูง 3 ม. พื นที่ใช้สอย 80 ตร.ม.

          384,000 371,500         

13 เชียงดาว แม่นะ บ้านปางโฮ้ง  หมู ่12 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5 ม. ยาว 16 ม. 
สูง 3 ม. พื นที่ใช้สอย 80 ตร.ม.

          384,000 371,500         

14 เชียงดาว แม่นะ บ้านแม่ซ้าย หมู ่13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 130 ม. และมีพื นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.

          364,000 355,100         

14 5,000,000      4,826,200     
137 34,999,785    33,109,800   

รวมต ำบลแม่นะ
รวมอ ำเภอเชียงดำว
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