
 

จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1  ดอยเต่า  บ้านแอน่   บ้านวังหม้อ  หมู ่1 ซ่อมแซมร้ัวรอบป่าชุมชน  ซ่อมแซมร้ัวรอบป่าชุมชนพื้นที่  668  ไร่ (ร้ัวลวดหนาม 3,600 ม.)         380,000 380,000         

2  ดอยเต่า  บ้านแอน่   บ้านวังหม้อ  หมู ่1  กอ่สร้างถนนลูกรังสร้างแนวกนัไฟ
รอบป่าชุมชน

 สร้างแนวกนัไฟรอบป่าชุมชนโดยการท าถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. 
ยาว 3,600 ม.

        390,000 389,800         

3  ดอยเต่า  บ้านแอน่   บ้านวังหม้อ  หมู ่1  ซ่อมแซมปรับปรุงตลาดชุมชน  ซ่อมแซมปรับปรุงตลาดชุมชน         430,000 430,000         
4  ดอยเต่า  บ้านแอน่  แอน่ใหม่ หมูท่ี่ 2  กอ่สร้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์  กอ่สร้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (ศาลากลางบ้าน)         190,000 190,000         
5  ดอยเต่า  บ้านแอน่  แอน่ใหม่ หมูท่ี่ 2  กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์  ศาลาวัด  กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ศาลาวัดขนาดกว้าง 8.00 เมตร 

 ยาว  20.00 เมตร พื้นที่อาคาร คสล. ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.
        480,000 480,000         

6  ดอยเต่า  บ้านแอน่  แอน่ใหม่ หมูท่ี่ 2  ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดบ้านแอน่ใหม่

 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ พท.ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.         300,000 300,000         

7  ดอยเต่า  บ้านแอน่  แอน่ใหม่ หมูท่ี่ 2  กอ่สร้างถนนคอนกรีต  กอ่สร้างถนนคอนกรีต ในโรงเรียนบ้านแอน่ใหม่ ยาว 35 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

          90,000 90,000           

8  ดอยเต่า  บ้านแอน่  แอน่ใหม่ หมูท่ี่ 2  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (แม่บ้าน)  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์         140,000 140,000         
9  ดอยเต่า  บ้านแอน่  แอน่จดัสรร หมูท่ี่ 3  พัฒนาศักยภาพการใช้น้ าด้วยพลังงาน

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
(ต่อเนือ่งโครงการพระราชด าริ)

 ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการใช้น้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร      1,200,000 1,200,000      

10  ดอยเต่า  บ้านแอน่  แอน่จดัสรรหมูท่ี่ 3  พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านแอน่จดัสรร

 กอ่สร้างร้ัวลวดหนาม และกอ่สร้างห้องซัพพลาย ส าหรับจดัเตรียม
และนึง่อปุกรณ์ทางการแพทย์

        200,000 199,100         

11  ดอยเต่า  บ้านแอน่  บ้านห้วยทรายมูล
หมูท่ี่ 4

 ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าเพื่อการเกษตร 
หนองขี้แรดไต้

 ขดุลอกอา่ง ปากกว้าง 40.00 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 30.00 เมตร
 ลึกเฉล่ีย  5.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร

        390,000 390,000         

12  ดอยเต่า  บ้านแอน่  บ้านห้วยทรายมูล
หมูท่ี่ 4

ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าเพื่อการเกษตร หนอง
ขี้แรดเหนือ

ขดุลอกอา่ง ปากกว้าง 25.00 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 22.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย  2.00 เมตร ความยาว 160.00 เมตร

230,200        230,200         

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13  ดอยเต่า  บ้านแอน่  บ้านห้วยทรายมูล

หมูท่ี่ 4
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งขวาง
เหนือ

ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

        224,500 224,500         

14  ดอยเต่า  บ้านแอน่  บ้านห้วยทรายมูล
หมูท่ี่ 4

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งขวางไต้ ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

        224,500 224,500         

15  ดอยเต่า บ้านแอน่ วังหม้อ  หมูท่ี่ 1 ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าโรงเรียนบ้านวังหม้อ ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าโรงเรียนบ้านวังหม้อ ปากกว้าง 40 เมตร  
ท้องกว้าง 30 เมตร  ยาว 50 เมตร

        130,800 130,800         

15 5,000,000     4,998,900      
1 ดอยเต่า มืดกา หมูท่ี่ 1 ซ่อมแซมลานกจิกรรม 

ร.ร. บ้านแปลง 2 ม.1
ปรับปรุงลานกจิกรรมโรงเรียน บ้านแปลง 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 16 เมตร

        493,867 493,800         

2 ดอยเต่า มืดกา หมูท่ี่ 1 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เพื่อฝึก
อาชีพแกร่าษฎร

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เพื่อฝึกอาชีพ แกร่าษฎร
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร

        400,000 400,000         

3 ดอยเต่า มืดกา หมูท่ี่ 1 ต่อเติมศาลาหน้าเมรุเผาศพ ต่อเติมศาลาหน้าเมรุเผาศพขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร  
พร้อมลานอเนกประสงค์

        500,000 500,000         

4 ดอยเต่า มืดกา  หมูท่ี่ 2 โครงการซ่อมแซมต่อเติมหอระฆัง 
(วัดประถมการาม)

โครงการซ่อมแซมต่อเติมหอระฆัง (วัดประถมการาม) 
กว้าง 7 เมตร ยาว 7  เมตร สองชั้น

        460,000 460,000         

5 ดอยเต่า มืดกา  หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา   
ภายในหมูบ่้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมูบ่้าน         497,000 497,000         

6 ดอยเต่า มืดกา  หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบ่้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน โดยการถมดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ียด้วยแรงงานคน

        365,800 365,800         

7 ดอยเต่า มืดกา หมูท่ี่ 3 โครงการกอ่สร้างศาลาส่งเสริมอาชีพ กอ่สร้างศาลาส่งเสริมอาชีพขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16.5 เมตร         300,000 281,700         
8 ดอยเต่า มืดกา หมูท่ี่ 3 โครงการขดุเจาะน้ าบาดาลเพื่อ

การเกษตร
โครงการขดุเจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร จดุที่ 1 ความลึกไม่น้อย
กว่า 120 เมตร จ านวน 1 บ่อ

        234,500 234,500         

9 ดอยเต่า มืดกา หมูท่ี่ 3 โครงการขดุเจาะน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตร

โครงการขดุเจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร จดุที่ 2 ความลึกไม่น้อย
กว่า 120 เมตร จ านวน 1 บ่อ

        234,500 234,500         

10 ดอยเต่า มืดกา หมูท่ี่ 3 โครงการขดุเจาะน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตร

โครงการขดุเจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร จดุที่ 3 ความลึกไม่น้อย
กว่า 120 เมตร จ านวน 1 บ่อ

        231,000 231,000         

รวมต ำบลบ้ำนแอ่น
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 ดอยเต่า มืดกา ดอยหลวง หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  1  เมตร ยาว  7  เมตร

หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ PVC. ขนาด 2 นิว้ 
จ านวน 150 ท่อน

        200,000 200,000         

12 ดอยเต่า มืดกา ดอยแกว้ ดอยหลวง ขดุลอกท่าเทียบโป๊ะ ขดุลอกท่าเทียบโป๊ะ ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 35 เมตร 
ลึก 8 เมตร และจดุที่ 2 ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 35 เมตร 
ลึก 8 เมตร

        200,000 200,000         

13 ดอยเต่า มืดกา ดอยแกว้ ดอยหลวง ปรับปรุงถนนเขา้หมูบ่้าน ปรับปรุงถนนเขา้หมูบ่้าน ขนาดกว้าง  2.50  เมตร 
ยาว  353  เมตร  หนา 0.15  เมตร

        500,000 470,900         

14 ดอยเต่า มืดกา ดอยแกว้ หมูท่ี่ 5 ปรับปรุง ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ดงป้อหม่อนกว้าง 4 ม.ยาว 6 ม.         120,000 119,700         
15 ดอยเต่า มืดกา ดอยแกว้ หมูท่ี่ 5 สร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริม

อาชีพ
สร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
กว้าง  4  เมตร ยาว 8  เมตร

        180,000 179,900         

16 ดอยเต่า มืดกา หมูท่ี่ 2 ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร ซ่อมแซมถนนลูกรังทางการเกษตร โดยการถมดินลูกรัง
พร้อมปรับเกล่ียด้วยแรงงานคน

          83,333 83,300           

16 5,000,000     4,952,100      
1 ดอยเต่า โปงทุ่ง เกาะหลวง หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านเกาะหลวง วางระบบส่งน้ าท่อเมน PVC ศก.ขนาด 2 นิว้ ยาว 5,740 เมตร         440,000 430,400         
2 ดอยเต่า โปงทุ่ง สันบ่อเยน็ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงอาคารตลาดชุมชน  ขนาดกว้าง 21.00 ม. ยาว 28.40 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

 596.40 ตร.ม.
        440,000 425,400         

3 ดอยเต่า โปงทุ่ง หนองเหม็น หมูท่ี่ 3 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมราง
ระบายน้ า

ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ า เพื่อ
สาธารณประโยชน์ของหมูบ่้านขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว 24.00 ม.

        273,000 273,000         

4 ดอยเต่า โปงทุ่ง หนองเหม็น หมูท่ี่ 3 ซ่อมแซมก าแพงกนัตล่ิงพัง ซ่อมแซมก าแพงกนัตล่ิงพัง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 25.00 เมตร สูง 2.80 เมตร

        167,000 167,000         

5 ดอยเต่า โปงทุ่ง โปงท่า หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านหอถงัสูง 11.20 เมตร         440,000 440,000         
6 ดอยเต่า โปงทุ่ง โปงทุ่ง หมูท่ี่ 5 โครงการปรับปรุง รพ.สต.โปงทุ่ง ขนาดกว้าง  6 ม. ยาว 9  ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม         160,000 160,000         
7 ดอยเต่า โปงทุ่ง โปงทุ่ง หมูท่ี่ 6 โครงการปรับปรุง ระบบประปาหมูบ่้าน

โปงทุ่ง
โครงการปรับปรุง ระบบประปา หมูบ่้านโปงทุ่ง         319,000 319,000         

รวมต ำบลมืดกำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
8 ดอยเต่า โปงทุ่ง ง้ิวสูง หมูท่ี่ 6 ซ่อมแซมก าแพงกนัตล่ิงพัง ในโรงเรียน

บ้านง้ิวสูง
ซ่อมแซมก าแพงกนัตล่ิงพัง ในโรงเรียนบ้านง้ิวสูงขนาด 
กว้าง  3.50 ม. ยาว 60.00 ม. สูง 2.80 ม.

        411,300 411,300         

9 ดอยเต่า โปงทุ่ง ง้ิวสูง หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงป่าช้าบ้านง้ิวสูงโดยการถมดิน
ลูกรัง

ปรับปรุงป่าช้าบ้านง้ิวสูง  โดยการถมดินลูกรังปริมาณงานกว้าง 
10.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร  หนา 0.80 เมตร

          28,700 26,900           

10 ดอยเต่า โปงทุ่ง กองวะ หมูท่ี่ 7 ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขดุเจาะบ่อบาดาล จ านวน 2  บ่อ ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร         440,000 409,900         
11 ดอยเต่า โปงทุ่ง แม่บวนเหนือหมูท่ี่ 8 ขดุขยายสระเกบ็น้ า ขดุขยายสระเกบ็น้ าเพื่อการเกษตรหนองหลวง ปากกว้าง 12.00 

ม.ยาว 40.00 ม. ลึก 4.00 ม.   และผาแป้นขนาดปากกว้าง 
20.00 ม.ยาว 55.00 ม.ลึก  5.00 ม.

        440,000 440,000         

12 ดอยเต่า โปงทุ่ง แม่ตูบ หมูท่ี่ 9 ขยายท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร ขยายท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตรวางระบบส่งน้ าท่อเมนต์ ขนาด 3 นิว้  
ระยะทาง   2,880.00 เมตร

        440,000 440,000         

13 ดอยเต่า โปงทุ่ง แม่บวนใต้ หมูท่ี่ 10 ขดุเจาะบ่อบาดาล ขดุเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า120.00 เมตร พร้อมวาง
ท่อส่งน้ าระยะทาง 1,240 เมตร (310 ท่อน)

        440,000 425,500         

14 ดอยเต่า โปงทุ่ง โปงโค้ง หมูท่ี่ 11 ขดุขยายสระเกบ็น้ าประปาหมูบ่้าน ขดุขยายสระเกบ็น้ าประปาหมูบ่้านขนาดปากกว้าง  30 ม. 
ยาว 20 ม. ลึก 5 ม.

        139,000 139,000         

15 ดอยเต่า โปงทุ่ง โปงโค้ง หมูท่ี่ 11 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศาลเจา้ ขนาดกว้าง  2.00 ม. ยาว 2.50 ม.จ านวน  1  หลัง และขนาด
กว้าง1.50 ม.ยาว 2.00 ม. จ านวน  2  หลัง

        123,000 123,000         

16 ดอยเต่า โปงทุ่ง โปงโค้ง     หมูท่ี่ 11 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์วัดโปงโค้ง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์วัดโปงโค้ง ขนาดกว้าง  10.80 ม. 
ยาว 18.90 ม.

        178,000 178,000         

17 ดอยเต่า โปงทุ่ง โปงทุ่ง     หมูท่ี่ 5 ซ่อมแซมร้ัวลวดหนามศาลเจา้โปงทุ่ง ซ่อมแซมร้ัวลวดหนามศาลเจา้โปงทุ่ง พร้อมจดัท าแนวกนัไฟรอบป่า
ศาลเจา้โปงทุ่ง ความยาว 750 เมตร

        121,000 121,000         

17 5,000,000     4,929,400      
1 ดอยเต่า บงตัน บ้านน้อย หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงระบบน้ าด่ืมสะอาด ปรับปรุงระบบน้ าด่ืมสะอาด กอ่สร้างแทงค์น้ าหอสูง 

ขนาด 10 ลบ.ม. กว้าง 3.60 ม, ยาว 3.60 ม. สูง 12.00 ม.
        497,000 419,000         

2 ดอยเต่า บงตัน บ้านน้อย หมูท่ี่ 1 ขยายท่อประปาหมูบ่้าน ขยายท่อประปาหมูบ่้าน วางท่อขนาด 2 นิว้ ระยะทาง 3,154 ม.         203,000 201,700         
3 ดอยเต่า บงตัน บ้านโท้ง  หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนท่อประปาใน

หมูบ่้าน
ปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนท่อประปาในหมูบ่้าน เปล่ียนท่อ 2.5นิว้
ระยะทาง 3,765 ม.

        429,000 421,500         

รวมต ำบลโปงทุง่
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 ดอยเต่า บงตัน บ้านโท้ง  หมูท่ี่ 2 ท่อส่งน้ าพลังงานไฟฟ้าเขา้สู่พื้นที่เกษตร ท่อส่งน้ าพลังงานไฟฟ้าเขา้สู่พื้นที่เกษตร เปล่ียนท่อ 4 นิว้ 

รวม 418 ม.
          99,500 98,100           

5 ดอยเต่า บงตัน บ้านโท้ง  หมูท่ี่ ๒ ปรับปรุงระบบน้ าด่ืมสะอาด ปรับปรุงระบบน้ าด่ืมสะอาด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2.50 เมตร         171,500 144,200         
6 ดอยเต่า บงตัน หนองปู หมูท่ี่ ๓ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 4 เมตร         201,000 200,100         
7 ดอยเต่า บงตัน หนองปู หมูท่ี่ ๓ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร กว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง  13,000 เมตร
        499,000 494,900         

8 ดอยเต่า บงตัน หนองผักบุง้ หมูท่ี่ ๔ ขดุลอกอา่งเกบ็น้ า ขดุลอกอา่งเกบ็น้ า ขนาดปากกว้าง 30.00 เมตร  ท้องกว้าง 
26.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร

        400,000 400,000         

9 ดอยเต่า บงตัน หนองผักบุง้ หมูท่ี่ ๔ กอ่สร้างถงัเกบ็น้ าประปาคอนกรีตเสริม
เหล็ก

กอ่สร้างถงัเกบ็น้ าประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 8.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

        300,000 300,000         

10 ดอยเต่า บงตัน บงตัน หมูท่ี่ ๕ ร้านค้าชุมชนเพื่อการเกษตรตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง

ร้านค้าชุมชนเพื่อการเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง
โดยจดัซ้ือปุย๋ยา ทางการเกษตรมาจ าหน่าย

        300,000 -                 

11 ดอยเต่า บงตัน บงตัน  หมูท่ี่ ๕ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
(กว้าง 4.50 ม. ยาว 14 ม.)

        400,000 397,400         

12 ดอยเต่า บงตัน ห้วยริน  หมูท่ี่ ๖ กอ่สร้างบูรณะสาธารณูปโภคระบบ
น้ าประปาบ้านห้วยริน

ปรับปรุงระบบน้ าประปาบ้านห้วยรินสร้างแท้งค์น้ าหอสูง 
ขนาด 10 ลบ.ม. กว้าง 3.60 ม. ยาว 3.60 ม.สูง 12.00 ม.

        400,000 319,900         

13 ดอยเต่า บงตัน ห้วยริน หมูท่ี่ ๖ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ (กว้าง 4 ม. ยาว 12 ม.)         300,000 298,200         
14 ดอยเต่า บงตัน เด่นป่าตัน หมูท่ี่ ๗ ต่อเติมอาคารศาลาอเนกประสงค์กลาง

หมูบ่้าน
ต่อเติมอาคารศาลาอเนกประสงค์กลางหมูบ่้าน 
(กว้าง 6.60 ม. ยาว 8 ม.)

        200,000 181,000         

15 ดอยเต่า บงตัน เด่นป่าตัน หมูท่ี่ ๗ ต่อเติมศาลาในที่ดงห่อ (1) ต่อเติมศาลาในที่ดงห่อ (1)  (กว้าง 4  ม. ยาว 14 ม.)         250,000 250,000         
16 ดอยเต่า บงตัน เด่นป่าตัน หมูท่ี่ ๗ ต่อเติมศาลาในที่ดงห่อ (2) ต่อเติมศาลาในที่ดงห่อ (2)  (กว้าง 4.50ม. ยาว 9.75 ม.)         250,000 250,000         
17 ดอยเต่า บงตัน บ้านโท้ง   หมูท่ี่ 2 ขดุลอกสระเกบ็น้ าบ้านโท้ง ขดุลอกสระเกบ็น้ าบ้านโท้ง ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร         100,000 100,000         

17 5,000,000     4,476,000      
1 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 1 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเขา้หมูบ่้าน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเขา้หมูบ่้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร
        314,000 314,000         

2 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 1 ต่อเติมซ่อมแซมศูนยฝึ์กอาชีพ ต่อเติมซ่อมแซมศูนยฝึ์กอาชีพ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร

        486,000 486,000         

รวมต ำบลบงตนั
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายใน

หมูบ่้าน
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมูบ่้าน         499,000 499,000         

4 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 2 ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าศูนยเ์ด็ก ขดุลอกอา่งเกบ็น้ าศูนยเ์ด็ก แปลง 8 ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
5,650 ลบ.ม.

        301,000 301,000         

5 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 2 ซ่อมแซมลานกฬีาในร่มอเนกประสงค์ ซ่อมแซมลานกฬีาในร่มอเนกประสงค์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  
ขนาด  416 ตร.ม.

        140,000 140,000         

6 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 3 กอ่สร้างศูนยฝึ์กอาชีพ ขนาด 160 ตร.ม. กอ่สร้างศูนยฝึ์กอาชีพ ขนาด 160 ตร.ม. 499,000        499,000         

7 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 3 ขดุลอกสระประมงพร้อมวางท่อส่งน้ า ขดุลอกสระประมงพร้อมวางท่อส่งน้ า พท. 620 ตร.ม. 277,667        227,600         
8 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 4 ซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน ซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน โดยการวางท่อ 2 นิว้

จ านวน  1,016 ท่อน
        350,000 319,700         

9 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 4 ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนยฝึ์กอาชีพ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

        200,000 200,000         

10 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 4 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเขา้พื้นที่การเกษตร ขนาดกว้าง 4.00  เมตร
  ยาว 112 เมตร  หนา 0.15 เมตร

        250,000 245,600         

11 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 5 ซ่อมแซมถนนเขา้หมูบ่้าน เพื่อการขนส่ง
สินค้าด้านการเกษตรและปศุสัตว์
 หนองบัวค า

ซ่อมแซมถนนเขา้หมูบ่้าน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  180 เมตร
 พร้อมไหล่ทาง กว้างขา้งละ 0.30 เมตร

        300,000 300,000         

12 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 5  ซ่อมแซมถนนเขา้หมูบ่้าน เพื่อการ
ขนส่งสินค้าด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
อ านวยสุข

ซ่อมแซมถนนเขา้หมูบ่้าน ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร         500,000 500,000         

13 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 6 ซ่อมแซมที่พักสงฆ์ บ้านดงมะนะ ซ่อมแซมที่พักสงฆ์ บ้านดงมะนะ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 20 เมตร

        500,000 500,000         

14 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 6 วางท่อพีวีซีเพื่อการเกษตร วางท่อพีวีซีเพื่อการเกษตร ขนาด 2 นิว้ ชั้น 8.5 ยาว 2,988 เมตร         300,000 300,000         
15 ดอยเต่า ท่าเด่ือ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบ่้าน
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน           83,333 83,300           

15 5,000,000     4,915,200      รวมต ำบลท่ำเดือ่
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 ดอยเต่า ดอยเต่า บ้านถิ่นส าราญ    

หมูท่ี่ 1
วางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตรในชุมชน การวางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตรในชุมชน โดยการวางท่อ พีวีซีขนาด

 2 นิว้ จ านวน 290 ท่อนและขนาด 3 นิว้ จ านวน 607 ท่อน
500,000        500,000         

2 ดอยเต่า ดอยเต่า บ้านไร่ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 162.56 ตารางเมตร 
(12.75 เมตร x 12.75 เมตร )

500,000        493,400         

3 ดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่า หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาผู้สูงอายุ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นศูนยบ์ริการผู้สูงอาย ุ
ขนาด 192.00 ตารางเมตร ( 8 เมตร x 24 เมตร)

500,000        500,000         

4 ดอยเต่า ดอยเต่า ฉมิพลี หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงเมรุเผาศพ ปรับปรุงเมรุเผาศพ ขนาด  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร
 สูง 4.30 เมตร

500,000        500,000         

5 ดอยเต่า ดอยเต่า แม่ทก หมูท่ี่ 5 กอ่สร้างอาคารท าปุย๋อนิทรีย์ กอ่สร้างอาคารท าปุย๋อนิทรียข์นาด  98.00 ตารางเมตร 
และจดัซ้ือวัสดุท าปุย๋หมัก

500,000        500,000         

6 ดอยเต่า ดอยเต่า สันป่าด า หมูท่ี่ 6 กอ่สร้างปรับปรุงศาลาเกา้ห้อง กอ่สร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาเกา้ห้องวัดม่อนจองธรรม 
(กว้าง 3.80 ม. ยาว 27.00 ม.)

500,000        500,000         

7 ดอยเต่า ดอยเต่า สันติสุข หมูท่ี่ 7 ซ่อมแซมอาคารเกบ็วัสดุประจ าหมูบ่้าน ซ่อมแซมอาคารเกบ็วัสดุประจ าหมูบ่้าน  ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 14.50 เมตร

272,100        272,100         

8 ดอยเต่า ดอยเต่า สันติสุข หมูท่ี่ 7 ซ่อมแซมอาคารประชุมประจ าหมูบ่้าน ซ่อมแซมอาคารประชุมประจ าหมูบ่้านขนาดกว้าง 11.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร

227,900        227,900         

9 ดอยเต่า ดอยเต่า ผาจกุ หมูท่ี่ 8 กอ่สร้างอาคารส่งเสริมอาชีพกลุ่มจกัสาน กอ่สร้างอาคารส่งเสริมอาชีพกลุ่มจกัสาน ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 14 เมตร

434,500        434,500         

10 ดอยเต่า ดอยเต่า ผาจกุ หมูท่ี่ 8 ปรับปรุงบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ าและท่อ ขนาด 2 นิว้และวางท่อส่งน้ าเขา้พื้นที่
การเกษตร ขนาด 2 นิว้ จ านวน  211 ท่อน

65,500          65,500           

11 ดอยเต่า ดอยเต่า ทุ่งคอกช้าง หมูท่ี่ 9 สร้างถงัเกบ็น้ าเพื่อการเกษตร สร้างถงัเกบ็น้ าเพื่อการเกษตร ขนาด กว้าง 10 ม. ยาว 10 ม.
ความจ ุ100 ลบ.ม.

228,450        221,200         

12 ดอยเต่า ดอยเต่า ทุ่งคอกช้าง หมูท่ี่ 9 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 27.00 ม. 271,550        271,500         
13 ดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่าใต้ หมูท่ี่ 10 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 

ศูนยบ์ริการผู้สูงอายุ
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ศูนยบ์ริการผู้สูงอาย ุ
ขนาด  105 ตารางเมตร  (กว้าง 7 ม.  ยาว 15 ม.)

416,667        416,600         

14 ดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่าใต้  หมูท่ี่ 10 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการถมดินลูงรังพร้อมปรับเกล่ีย 
จ านวน 650.00 ลบ.ม.

          83,333 78,000           
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)

14 5,000,000     4,980,700      
94 30,000,000   29,252,300    

รวมต ำบลดอยเตำ่
รวมอ ำเภอดอยเตำ่
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