
 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 แม่แตง ขี้เหล็ก บ้านบวกหมือ้ ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้าล้าห้วย

แม่มาลัย
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้าล้าห้วยแม่มาลัยโดยกอ่สร้างดาดล้าห้วย ค.ส.ล. 
หนา 0.07 เมตร 2 ช่วง ยาว 136 เมตร

        194,724 175,100       

2 แม่แตง ขี้เหล็ก บ้านแม่มาลัย ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้้าล้าห้วย
แม่มาลัย

ขดุลอกล้าห้วยแม่มาลัยยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร         167,070 167,000       

3 แม่แตง ขี้เหล็ก บ้านดงป่าลัน 
บ้านหนองโค้ง

ซ่อมปรับปรุงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน (หมูท่ี่ 3 - หมูท่ี่ 4)

กอ่สร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างหมู ่3-4 ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 526 เมตร  หนา 0.05 เมตร

     1,539,000 1,539,000    

4 แม่แตง ขี้เหล็ก บ้านทรายมูล 
บ้านร้่าเปิง

ซ่อมปรับปรุงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน (หมูท่ี่ 5 - หมูท่ี่ 6)

สร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างหมู ่5-6 ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 640  เมตร หนา 0.05 เมตร

     1,871,000 1,871,000    

5 แม่แตง ขี้เหล็ก บ้านแม่ขะจาน ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าทุ่งโป่ง ขดุลอกอา่งเกบ็น้้าทุ่งโป่ง ปริมาณดิน 7,035 ลบ.ม.         263,000 263,000       
6 แม่แตง ขี้เหล็ก บ้านปางเปา ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าห้วยริน ขดุดินปรับแต่งพื้นที่อา่งเกบ็น้้าห้วยริน ปริมาณดิน 7,102 ลบ.ม.         160,434 160,400       
7 แม่แตง ขี้เหล็ก บ้านห้วยไร่ ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ยาว 7 เมตร กว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร         334,572 334,500       
8 แม่แตง ขี้เหล็ก บ้านทุ่งสีทอง ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน หอกกัเกบ็น้้าฐานกว้าง 3 เมตร

ยาว 3 เมตร โครงเหล็กสูง 9 เมตร
        268,500 268,500       

9 แม่แตง ขี้เหล็ก บ้านปงแสงทอง เจาะน้้าบาดาลเพื่อแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าอปุโภค บริโภค

ขดุเจาะน้้าบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้

        201,700 201,700       

9 5,000,000     4,980,200    
1 แม่แตง ช่อแล บ้านช่อแล ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเดิม

โดยการกอ่สร้างถนน คสล.
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 131 เมตร         205,300 205,300       

2 แม่แตง ช่อแล บ้านช่อแล กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล ทางระบายน้้าขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร

        224,300 224,300       

3 แม่แตง ช่อแล บ้านช่อแล กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล ทางระบายน้้าขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
ระยะทาง 140 เมตร

        315,900 315,900       

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล

รวมต ำบลขีเ้หล็ก

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 แม่แตง ช่อแล บ้านช่อแล กอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 60 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 205 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร

        399,400 399,400       

5 แม่แตง ช่อแล บ้านสันป่าสัก สร้างถนนหินคลุก ปรับปรุงถนนทางการเกษตร 1 เส้น กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

        197,000 152,500       

6 แม่แตง ช่อแล บ้านสันป่าสัก ซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

ซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
870 ตารางเมตร

        284,400 284,400       

7 แม่แตง ช่อแล บ้านสันป่าสัก ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. 
พร้อมวางท่อและบ่อพัก

ปรับปรุงขยายผิวจราจร 1 แห่ง พร้อมวางท่อระบายน้้าและบ่อพัก 
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 89 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 89 ตาราง
เมตร วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก 12 จดุ ความยาวรวม 115 เมตร

        589,400 584,300       

8 แม่แตง ช่อแล บ้านวังดิน ซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

ซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1 แห่ง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 227 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,362 ตรม.

        451,800 451,800       

9 แม่แตง ช่อแล บ้านวังดิน กอ่สร้างดาดล้าเหมือง กอ่สร้างดาดล้าเหมือง 1 สาย พร้อมวางท่อ คสล. กว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.80 เมตร ยาว 155 เมตร และวางท่อ คสล.จ้านวน 45 ท่อน

        556,700 556,700       

10 แม่แตง ช่อแล บ้านใหม่ ซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1 แห่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.04 ม. (2 ช่วง)

     1,570,500 1,570,500    

11 แม่แตง ช่อแล บ้านหนองบัว กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร         205,300 205,300       
11 5,000,000     4,950,400    

1 แม่แตง บ้านช้าง บ้านสันป่าสัก กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า คสล. เพื่อ
อปุโภคบริโภคในครัวเรือน

กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า คสล 1 แห่ง ขนาดกว้าง 8.24 เมตร 
ยาว 12.24 เมตร สูง 2.00 เมตร

        238,000 238,000       

2 แม่แตง บ้านช้าง บ้านสันป่าสัก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง ขนาด 3.00 เมตร 
ยาว 431.30 เมตร หนา 0.15 เมตร

        648,600 648,600       

3 แม่แตง บ้านช้าง บ้านสันป่าสัก วางขยายท่อประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 1 ขยายท่อน้้าประปา 1 แห่ง พร้อมอปุกรณ์         103,400 103,400       
4 แม่แตง บ้านช้าง บ้านเกา๊ะมะค่า กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 519.45 เมตร หนา 0.15 เมตร         887,400 862,900       
5 แม่แตง บ้านช้าง บ้างปางไม้แดง กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายกิ่วป่ายาง
ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร         437,000 437,000       

6 แม่แตง บ้านช้าง บ้างปางไม้แดง กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 373 เมตร หนา 0.15 เมตร         561,000 561,000       

รวมต ำบลช่อแล
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
7 แม่แตง บ้านช้าง บ้านต้นลุง กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 10.24 เมตร ยาว 10.24 เมตร สูง 2.00 เมตร         238,000 238,000       
8 แม่แตง บ้านช้าง บ้านต้นลุง กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร         302,000 302,000       
9 แม่แตง บ้านช้าง บ้านต้นลุง กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 305.50 เมตร หนา 0.15 เมตร         460,000 460,000       

10 แม่แตง บ้านช้าง บ้านต้นลุง ปรับปรุงท่อประปาหมูบ่้าน ท่อประปาหมูบ่้านแทนของเดิมที่ช้ารุด ยาว 150 เมตร           24,600 24,600         
11 แม่แตง บ้านช้าง บ้านศรีดงเยน็ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน คสล กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 558.20 เมตร      1,100,000 1,100,000    

11 5,000,000     4,975,500    
1 แม่แตง บ้านเป้า บ้านแม่โจ้ โครงการท้ารางระบายน้้าแบบ

มีฝาปิด
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 3.50 ม. ลึก 1.50 ม. หนา 0.08 ม.

        633,500 619,800       

2 แม่แตง บ้านเป้า บ้านแม่เลิม โครงการกอ่สร้างดาดคอนกรีต
ระบายน้้า แบบคางหมู

โครงการกอ่สร้างดาดคอนกรีตระบายน้้า แบบคางหมู กว้าง 2-4 ม. 
ยาว 200 ม. ลึก 1.50 ม. หนา 0.10 ม.

        487,700 467,500       

3 แม่แตง บ้านเป้า บ้านแม่เลิม โครงการขดุสระกกัเกบ็น้้า โครงการขดุสระกกัเกบ็น้้า กว้าง 40 ม. ยาว 40 ม. ลึก 4 ม.         152,700 150,300       
4 แม่แตง บ้านเป้า บ้านสบเลิม โครงการกอ่สร้างถนนคสล.

(สายคุ้มสะบันงาเครือ)
กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.         680,000 655,900       

5 แม่แตง บ้านเป้า บ้านสบเลิม โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(สายชุมชนลีซอ)

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.         220,000 218,600       

6 แม่แตง บ้านเป้า บ้านเป้า โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบ่้าน

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน         583,200 499,400       

7 แม่แตง บ้านเป้า บ้านเป้า โครงการปรับปรุงและพัฒนา
โรงเรียนผู้สูงอายตุ้าบลบ้านเป้า

จดัหาเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์แสงจอภาพ           30,000 -               

8 แม่แตง บ้านเป้า บ้านเป้า โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์
แผนไทย รพ.สต.บ้านเป้า

ปรับปรุงอาคารแพทยแ์ผนไทย รพ.สต.บ้านเป้า กว้าง 10 ม.
 ยาว 10 ม.

        155,000 155,000       

9 แม่แตง บ้านเป้า บ้านแพะ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า
แบบมีฝาปิด

ท้ารางระบายน้้าทิ้ง กว้าง 0.40 ม. ยาว 300 ม. ลึก 0.50 ม. 
หนา 0.08 ม.

        555,800 539,400       

10 แม่แตง บ้านเป้า บ้านแพะ โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
สร้างตนเอง

จดัอบรมและซ้ือวัสดุอปุกรณ์         100,000 -               

11 แม่แตง บ้านเป้า บ้านแพะ โครงการปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเป้า

เชื่อมหลังคาและต่ออาคารพร้อมทางเดิน คสล.         100,000 100,000       

รวมต ำบลบ้ำนช้ำง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12 แม่แตง บ้านเป้า บ้านกา๊งหงส์ โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ท้าถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 263 ม. หนา 0.15 ม.         452,400 452,400       
13 แม่แตง บ้านเป้า บ้านกา๊งหงส์ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า

แบบตัวยู
ท้ารางระบายน้้าทิ้ง กว้าง 0.50 ม. ยาว 155 ม. หนา 0.08 ม.         249,800 244,700       

14 แม่แตง บ้านเป้า บ้านดง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า
แบบมีฝาปิด

ท้ารางระบายน้้าทิ้ง กว้าง 0.04 ม. ยาว 265 ม. ลึก 0.50 ม.
หนา 0.08 ม.

        500,000 497,700       

15 แม่แตง บ้านเป้า บ้านดง โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่ว
ประจ้าหมูบ่้าน

ปรับปรุงหอกระจายขา่ว           99,900 -               

15 5,000,000     4,600,700    
1 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านป่ายางหนาด ปรับปรุงระบบน้้าประปาและถังเกบ็น้้า

เพื่ออปุโภคบริโภคทุกครัวเรือน
ระบบน้้าประปาและถงัเกบ็น้้า กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร 
สูง 2.10 เมตร

        380,000 327,600       

2 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านปางมะกล้วย สร้างไหล่ทาง คสล. ไหล่ทาง คสล. 1แห่ง กว้าง 1 เมตร ยาว 663 เมตร         420,000 406,000       
3 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านผาเด็ง ปรับปรุงประปาและถงัเกบ็น้้า เพื่อ

อปุโภคบริโภค
ถงัเกบ็น้้า กว้าง 1.20 ม. ยาว 1.20 ม. สูง 2.10 ม.         390,000 371,900       

4 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านป่าแป๋ ปรับปรุงระบบน้้าประปาและถังเกบ็น้้า
 เพื่ออปุโภคบริโภคและการเกษตร

ระบบถงัประปาและถงัเกบ็น้้า กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร
สูง 1.70 เมตร

        450,000 399,600       

5 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านแม่เลา ต่อเติมระบบประปาหมูบ่้าน ต่อเติมระบบประปาหมูบ่้าน         350,000 334,300       
6 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านปางลัน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน         380,000 366,200       
7 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านแม่ไคร้ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา ปรับปรุงระบบประปาภูเขา         370,000 357,300       
8 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านแม่แสะ ต่อเติมปรับปรุงประปาภูเขา ปรับปรุงระบบประปาภูเขา         450,000 371,100       
9 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านแม่แมม กอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหล่ทางขา้งละ 0.30 เมตร
        400,000 373,600       

10 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านน้้าแขม กอ่สร้างถงัพักน้้า คสล. ถงัพักน้้า คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 2 เมตร         285,000 279,400       
11 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านท่าผา ปรับปรุงระบบประปาและถงัเกบ็น้้า

เพื่ออปุโภคบริโภค
ปรับปรุงระบบประปาและถงัน้้าเพื่ออปุโภคบริโภค 
ขนาด 6 x 1.2 เมตร

        350,000 323,200       

12 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านปางมะโอ สร้างถนน คสล. ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ 0.30 เมตร

        395,000 366,800       

รวมต ำบลบ้ำนเป้ำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 แม่แตง ป่าแป๋ บ้านขนุห้วยพระเจา้ สร้างถนน คสล. ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหล่ทางขา้งละ 0.30 เมตร
        380,000 355,100       

13 5,000,000     4,632,100    
1 แม่แตง เมืองกา๋ย บ้านกา๋ยน้อย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 366.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
     1,000,000 800,200       

2 แม่แตง เมืองกา๋ย บ้านเมืองกา๋ย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 371.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

     1,000,000 811,100       

3 แม่แตง เมืองกา๋ย บ้านออบ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

     1,000,000 798,000       

4 แม่แตง เมืองกา๋ย บ้านเหล่า กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเบีย่งโรงเรียนซอยเขา้หมูบ่้าน
นายจรูญ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

     1,000,000 830,800       

5 แม่แตง เมืองกา๋ย บ้านม่อนเงาะ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 359.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

     1,000,000 784,900       

5 5,000,000     4,025,000    
1 แม่แตง แม่แตง บ้านทุ่งหลวง กอ่สร้างถนน คสล. รอบอโุบสถวัด

ทุ่งหลวง
กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ระยะทาง 210.00 เมตร

        500,000 500,000       

2 แม่แตง แม่แตง บ้านหัวป่าห้า ขดุลอกล้าเหมืองห้วยเฮ้ีย ขดุลอกล้าเหมืองห้วยเฮ้ีย กว้าง 80-100 เมตร ยาว 400 - 520 เมตร
ลึก 1.50 - 1.80 เมตร

     1,390,900 389,900       

3 แม่แตง แม่แตง บ้านแม่กะ ปรับปรุงระบบประปา ขดุเจาะบ่อบาดาล  พร้อมท่อขนาด 6 นิว้ เคร่ืองสูบน้้าขนาด 2 แรงม้า
 และปัม๊น้้าขนาด 3 แรง 1 ชุด

        500,000 500,000       

4 แม่แตง แม่แตง บ้านม่วงชุม กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
ประจ้าหมูบ่้าน

กอ่สร้างอาคาร 1 หลัง กว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
สูง 5 เมตร

        550,000 550,000       

5 แม่แตง แม่แตง บ้านตีนธาตุ ปรับปรุงระบบประปา ขดุเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้
และเคร่ืองสูบน้้าขนาด 2 แรงม้า 1 ชุด

        495,000 495,000       

รวมต ำบลป่ำแป๋

รวมต ำบลเมืองก๋ำย
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
6 แม่แตง แม่แตง บ้านสันปูเลย ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมอปุกรณ์ ขดุเจาะบ่อบาดาล 3 จดุ พร้อมท่อขนาด 6 นิว้ (3 บ่อ) พร้อมเคร่ือง

สูบน้้าและเคร่ืองปัม๊น้้าลึก 20 เมตร 3 ชุด
        564,100        564,100

7 แม่แตง แม่แตง บ้านหนองบัว ปรับปรุงระบบประปา ขดุเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ 
และเคร่ืองสูบน้้าขนาด 2 แรงม้า และปัม๊น้้าขนาด 3 แรง 1 ชุด

        500,000 500,000       

8 แม่แตง แม่แตง บ้านห้วยชุมพู กอ่สร้างถนน คสล.ซอย 3 กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร         500,000 500,000       
8 5,000,000     3,999,000    

1 แม่แตง แม่หอพระ บ้านป่าเลา ขดุลอกอา่งเกบ็น้้าโป่งแป๋ บ้านป่าเลา ขดุลอกอา่งเกบ็น้้าโป่งแป๋ พื้นที่ 3 ไร่ กว้าง 27 ม. ยาว  125 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2.5 ม.

        414,400 414,400       

2 แม่แตง แม่หอพระ บ้านป่าเลา กอ่สร้างลาน คสล. สร้างลาน คสล. กว้าง 24.00 ม. ยาว 27.00 ม. ความหนา 0.12 ม.
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.

        280,600 280,600       

3 แม่แตง แม่หอพระ บ้านหัวฝาย ดาดล้าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างดาดล้าเหมือง ปากเหมืองกว้าง 1.00 ม. ท้องเหมืองกว้าง 0.60 
ม.ลึก 0.40 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 705 ม.

        300,000 300,000       

4 แม่แตง แม่หอพระ บ้านหัวฝาย กอ่สร้างลาน คสล. สร้างลาน คสล. กว้าง 18.00 ม. ยาว 38 ม. ความหนา 0.12 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม.

        300,000 300,000       

5 แม่แตง แม่หอพระ บ้านผ้ึง กอ่สร้างลานอเนกประสงค์บ้านผ้ึง ลานอเนกประสงค์ คสล.ขนาดกว้างเฉล่ีย 19.00 ม. ยาว 30.00 ม. 
หนา 0.12 ม.

        250,000 250,000       

6 แม่แตง แม่หอพระ บ้านผ้ึง กอ่สร้างลาน คสล. กอ่สร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 8 ม.         300,000 300,000       
7 แม่แตง แม่หอพระ บ้านกาด ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ปรับปรุงต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 3.93 ม. ยาว 12.99 ม.         200,000 200,000       
8 แม่แตง แม่หอพระ บ้านกาด กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.         325,000 325,000       
9 แม่แตง แม่หอพระ บ้านแม่หอพระ กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก (บ้านนางเสริมสวย)
กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. กว้าง 0.30 ม. ยาว 245 ม. ลึก 0.40 ม.         328,400 328,400       

10 แม่แตง แม่หอพระ บ้านแม่หอพระ กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บ้านนายณรงค์)

กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. กว้าง 0.30 ม. ยาว 130 ม. ลึก 0.40 ม.         169,300 169,300       

11 แม่แตง แม่หอพระ บ้านนาป้าก กอ่สร้างถนนคสล. (บ้านนายธน)ู กอ่สร้างถนนคสล. ยาว 98 เมตร กว้าง 3 เมตร         162,800 162,800       
12 แม่แตง แม่หอพระ บ้านนาป้าก กอ่สร้างถนน คสล. 

(บ้านนายสุทธิศักด์ิ)
กอ่สร้างถนนคสล. ยาว 190 เมตร กว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 เมตร         369,500 369,500       

รวมต ำบลแม่แตง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 แม่แตง แม่หอพระ บ้านนาเม็ง กอ่สร้างถนน คสล. สร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 237.00 ม.

หนา 0.15 ม.
        550,000 518,200       

14 แม่แตง แม่หอพระ บ้านป่าไม้ กอ่สร้างร้านค้าชุมชน สร้างร้านค้าชุมชน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม.         550,000 550,000       
15 แม่แตง แม่หอพระ บ้านภูดิน กอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 214 เมตร หนา 0.15 ม.
        500,000 467,900       

15 5,000,000     4,936,100    
1 แม่แตง สบเปิง บ้านปางฮ่าง ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อ ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิว้ ชั้น 13.5 

ลึกเฉล่ียไม่น้อยกว่า 100 เมตร
        350,000 350,000       

2 แม่แตง สบเปิง บ้านปางฮ่าง ปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยป่าลัน

สร้างเขื่อนดิน ขนาดสันกว้าง 4 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 10 เมตร    
พร้อมขดุลอกดิน

        100,000 100,000       

3 แม่แตง สบเปิง บ้านปางม่วง ปรับปรุงต่อเติมประปาภูเขาน้้าแม่ปิง ปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา 1 แห่ง         450,000 447,000       

4 แม่แตง สบเปิง บ้านสบเปิง ปรับปรุงต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชน ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชนขนาดกว้าง 6.60 เมตร ยาว 22 เมตร         420,000 417,000       
5 แม่แตง สบเปิง บ้านต้นงุ้น ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
 ปรับปรุงถนน คสล กว้าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร         500,000 452,600       

6 แม่แตง สบเปิง บ้านไร่ ขดุลอกอา่งหนองปงหญ้าไซ ขดุลอกดินปริมาณไม่น้อยกว่า 9,790 ลูกบาศกเ์มตร         450,000 393,700       
7 แม่แตง สบเปิง บ้านท่าขา้ม ขดุลอกอา่งเกบ็น้้าห้วยบง ขดุลอกดินขดุปริมาณไม่น้อยกว่า 5,110 ลูกบาศกเ์มตร         235,600 202,700       
8 แม่แตง สบเปิง บ้านท่าขา้ม ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อประปาพร้อมถงัเกบ็น้้า คสล. 6 เมตร สูง 3.50 เมตร         244,400 241,300       
9 แม่แตง สบเปิง บ้านต้นลาน เทดาดล้าเหมืองบ้านต้นลาน สร้างดาดล้าเหมือง คสล.กว้าง 0.80-1.00 เมตร ยาว 630 เมตร         400,000 393,700       

10 แม่แตง สบเปิง บ้านดอนเจยีง ซ่อมแซมสะพานเขา้สู่พื้นที่
การเกษตรบ้านดอนเจยีง

ซ่อมแซมสะพานขา้มน้้าแม่ฮาว         180,000 177,600       

11 แม่แตง สบเปิง บ้านหนองบัวหลวง ขดุลอกอา่งห้วยป่าบัว ขดุลอกอา่งเกบ็น้้า ขนาดสันกว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร         250,000 250,000       
12 แม่แตง สบเปิง บ้านแม่หลอด ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน

พร้อมท้าถงัเกบ็น้้า
ปรับปรุงระบบท่อประปา         420,000 413,000       

13 แม่แตง สบเปิง บ้านผาหมอน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน
พร้อมท้าถงัเกบ็น้้า

ปรับปรุงระบบท่อประปาพร้อมถงั         150,000 148,700       

14 แม่แตง สบเปิง บ้านล้อง ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อ เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิว้         450,000 450,000       

รวมต ำบลแม่หอพระ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
15 แม่แตง สบเปิง บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ ปรับปรุงผนัง คสล อา่งเกบ็

น้้าประปาหมูบ่้าน
ท้าดาดล้าเหมือง พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร         400,000 381,500       

15 5,000,000     4,818,800    
1 แม่แตง สันป่ายาง บ้านหนองบัว ขดุลอกสระน้้าหนองบัวน้อย ขดุพื้นที่ประมาณ 6,000.00 ตร.ม ลึกโดยเฉล่ีย 1.50 เมตร         270,000 270,000       
2 แม่แตง สันป่ายาง บ้านหนองบัว กอ่สร้างลาน คสล. เทลานป่าช้า ความหนา 0.12 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 520ตร.ม.         249,600 227,700       
3 แม่แตง สันป่ายาง บ้านหนองบัว กอ่สร้างร้ัวลวดหนามล้อมรอบสระ

น้้าหนองบัว
ล้อมร้ัวความยาว 320.00 เมตร รอบสระ คสล. ขนาด 3 นิว้ 
สูง 2.50 เมตร พร้อมประตูเหล็ก

          80,400 79,800         

4 แม่แตง สันป่ายาง บ้านสันป่ายาง วางท่อระบบประปาภูเขาเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

วางท่อประปา ความยาว 6,000  เมตร         676,500 676,500       

5 แม่แตง สันป่ายาง บ้านสันป่ายาง กอ่สร้างปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์

ลานกว้าง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร           91,600 86,300         

6 แม่แตง สันป่ายาง บ้านสันป่ายาง ขดุลอกอา่งเกบ็น้้าโป่งเป้า ขดุพื้นที่ประมาณ 35,000 ตร.ม. ลึกโดยเฉล่ีย 0.50-1.00 เมตร         932,000 932,000       
7 แม่แตง สันป่ายาง บ้านสันป่าตึง กอ่สร้างซ่อมแซมอาคาร

อเนกประสงค์
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร         147,700 142,900       

8 แม่แตง สันป่ายาง บ้านสันป่าตึง กอ่สร้างลาน คสล. ปรับปรุงซ่อมแซมลาน คสล. สุสานบ้านสันป่าตึง 
พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร

        244,500 224,800       

9 แม่แตง สันป่ายาง บ้านสันป่าตึง กอ่สร้างซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร         207,600 202,900       

10 แม่แตง สันป่ายาง บ้านหนองกา๋ย กอ่สร้างอาคารโรงสูบน้้า ติดต้ังเคร่ืองสูบไฟฟ้าแบบหอยโขง่ และท่อส่งน้้า         429,900 420,600       
11 แม่แตง สันป่ายาง บ้านหนองกา๋ย ปรับปรุงท่อระบบประปาเพื่อ

การเกษตร
ท้าระบบท่อส่งน้้า (ระบบประปาภูเขา ยาว 1,928 เมตร)         269,700 269,700       

12 แม่แตง สันป่ายาง บ้านเอยีก กอ่สร้างซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร         355,000 347,000       

13 แม่แตง สันป่ายาง บ้านเอยีก วางท่อระบบประปาภูเขาเพื่อ
การเกษตร

ระบบท่อส่งน้้าที่ใช้ได้ทั่วถงึ ระยะทาง 4,500 เมตร         644,300 644,300       

14 แม่แตง สันป่ายาง บ้านผาแด่น ปรับปรุงสุสานหมู ่6 บ้านผาเด่น ปรับปรุงสุสาน (ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 36 เมตร)         317,000 292,300       
14 4,915,800     4,816,800    

รวมต ำบลสบเปิง

รวมต ำบลสันป่ำยำง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 แม่แตง สันมหาพน บ้านป่าบง เจาะบ่อบาดาล เพื่อป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาภัยแล้ง จ้านวน 2 จดุ
เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 
100 เมตร จ้านวน 2 จดุ

        491,300 491,300       

2 แม่แตง สันมหาพน บ้านป่าเส้า เจาะบ่อบาดาล เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภัยแล้งจ้านวน 2 จดุ

เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 
100 เมตร จ้านวน 2 จดุ

        463,800 463,800       

3 แม่แตง สันมหาพน บ้านสันมหาพน ซ่อมแซมแนวตล่ิงแม่น้้าแตง โดย
การกอ่สร้างพนังป้องกนัตล่ิง

กอ่สร้างพนังป้องกนัตล่ิง วางกล่องลวดตาขา่ยบรรจหุิน 
ขนาดความสูง 6.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร

        498,600 498,600       

4 แม่แตง สันมหาพน บ้านป่าจี้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์บ้านป่าจี้ หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์         236,300 236,300       

5 แม่แตง สันมหาพน บ้านป่าจี้ เจาะบ่อบาดาล เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภัยแล้งหมู ่4 บ้านป่าจี้

เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 
100 เมตร จ้านวน 1 แห่ง

        234,400 234,400       

6 แม่แตง สันมหาพน บ้านหนองหล่ม ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์
 โดยการจา้งเหมาแรงงานราษฎร

ขดุลอกล้าเหมือง ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.70 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร 
ยาว 1 กโิลเมตร

          31,500 31,500         

7 แม่แตง สันมหาพน บ้านหนองหล่ม ขดุลอกหนองน้้าสาธารณประโยชน์
ประจ้าหมูบ่้าน หมู ่5 บ้านหนอง
หล่ม

ขดุลอกหนองน้้า ปริมาณดินขดุลอกไม่น้อยกว่า 15,070 ลูกบาศกเ์มตร         465,200 465,200       

8 แม่แตง สันมหาพน บ้านหนองกอก เจาะบ่อบาดาล เพื่อป้องกนัและ
แกป้ัญหาภัยแล้งจ้านวน 2 จดุ

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 
100 เมตร จ้านวน 2 จดุ

        513,400 513,400       

9 แม่แตง สันมหาพน บ้านปากทาง เจาะบ่อบาดาล เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภัยแล้งจ้านวน 2 จดุ

เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิว้ ความลึกไม่น้อยกว่า 100
 เมตร จ้านวน 1 จดุ และความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร 1 จดุ

        555,600 555,600       

10 แม่แตง สันมหาพน บ้านแพะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมูบ่้านพัฒนา หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านบ้านแพะ หมูท่ี่ 8         505,000 412,900       

11 แม่แตง สันมหาพน บ้านสหกรณ์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน
สหกรณ์ หมูท่ี่ 9

อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร 
พร้อมห้องน้้า 2 ห้อง จ้านวน 1 หลัง

        488,000 488,000       

12 แม่แตง สันมหาพน บ้านสหกรณ์ ขดุลอกหนองน้้าสาธารณประโยชน์
ประจ้าหมูบ่้าน หมู ่9 บ้านสหกรณ์

ขดุลอกหนองน้้าสาธารณประโยชน์ประจ้าหมูบ่้าน ปริมาณดินขดุลอก
ไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศกเ์มตร

          50,000 50,000         
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 แม่แตง สันมหาพน บ้านห้วยฮ่าง ขดุลอกหนองน้้าสาธารณประโยชน์

ประจ้าหมูบ่้าน หมู ่10 บ้านห้วยฮ่าง
ขดุลอกหนองน้้า ปริมาณดินขดุลอกไม่น้อยกว่า 7,315 ลบ.ม.         152,900 152,900       

14 แม่แตง สันมหาพน บ้านห้วยฮ่าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์         314,000 314,000       

14 5,000,000     4,907,900    
1 แม่แตง อนิทขลิ บ้านวังแดง กอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ

และบ่อพัก
ถนน คสล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก( 10 จดุ) ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

        652,700 652,700       

2 แม่แตง อนิทขลิ บ้านปง 1 กอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. 2 เส้นทาง         415,460 415,400       
3 แม่แตง อนิทขลิ บ้านปง 2 กอ่สร้างถนน คสล. ปรับปรุงถนนในชุมชนบ้านปง 2 จ้านวน 2 จดุ จดุที่ 1 พื้นที่ไม่น้อย

กว่า 129 ตารางเมตร จดุที่ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.5 ตรม.
        109,900 109,900       

4 แม่แตง อนิทขลิ บ้านปง 3 กอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. ระยะทาง 80 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 เมตร

        128,640 128,600       

5 แม่แตง อนิทขลิ บ้านเด่น 2 กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล ทางระบายน้้า 1 สาย ระยะทาง 135 เมตร กว้าง 0.30 เมตร 
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมวางท่อยาว 4 เมตร

        357,700 357,700       

6 แม่แตง อนิทขลิ บ้านทับเด่ือ เจาะบ่อบาดาลบ้านทับเด่ือ ระบบน้้าบาดาล 1 จดุ ลึกไม่น้อยกว่า 75 เมตร 
ปริมาณน้้าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

        280,000 280,000       

7 แม่แตง อนิทขลิ บ้านหนองออน 3 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร         597,300 595,000       
8 แม่แตง อนิทขลิ บ้านสันป่าตอง ซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต
ซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1 สาย กว้าง 4 เมตร
ยาว 172 เมตร

        238,300 238,300       

9 แม่แตง อนิทขลิ บ้านปางห้วยตาด ถงักกัเกบ็น้้าอปุโภค บริโภค ใน
หมูบ่้านและโรงเรียน
บ้านปางห้วยตาด

ถงัเกบ็น้้า 1 ชุด พร้อมท่อประปา PVC รับส่งน้้า 500 เมตร 
(ขนาด 2.2 x 3.6 ม. 3 ถงั)

        268,000 268,000       

10 แม่แตง อนิทขลิ บ้านปางกว้าง วางระบบท่อส่งน้้าประปาภูเขา เปล่ียนระบบท่อส่งน้้า ระยะทางประมาณ 5,000 เมตร         277,700 277,700       
11 แม่แตง อนิทขลิ บ้านแม่ทะลาย กอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมไหล่ทางลูกรัง
        280,000 280,000       

รวมต ำบลสันมหำพน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12 แม่แตง อนิทขลิ บ้านปางเวียงด้ง กอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. 2 จดุ จดุ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 

เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรัง จดุ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง

        279,600 279,600       

13 แม่แตง อนิทขลิ บ้านปางกื้ด กอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง

        279,500 279,500       

14 แม่แตง อนิทขลิ บ้านมืดกา กอ่สร้างถนน คสล. บ้านมืดกา ถนน คสล. ระยะทาง 120 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง

        280,000 280,000       

15 แม่แตง อนิทขลิ บ้านหนองผ้ึง กอ่สร้างถนน คสล. ซอย 3 ถนน คสล. ระยะทาง 120 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง

        280,000 280,000       

16 แม่แตง อนิทขลิ บ้านห้วยฝักดาบ กอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. ระยะทาง 115 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง

        275,000 275,000       

16 4,999,800     4,997,400    
1 แม่แตง กื้ดช้าง บ้านเมืองกื้ด เดินท่อส่งน้้าเพื่อการเกษตร เดินท่อส่งน้้าเพื่อการเกษตร 2,000 เมตร         861,550 861,000       
2 แม่แตง กื้ดช้าง บ้านแม่ตะมาน กอ่สร้างเพิ่มเติมปรับปรุงระบบ

ประปาภูเขา
ปรับปรุงระบบส่งน้้า 2,780 ม. และ ฝายทดน้้า         618,980 618,500       

3 แม่แตง กื้ดช้าง บ้านสบกา๋ย กอ่สร้างเพิ่มเติมปรับปรุงระบบ
ประปาภูเขา

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา         602,421 602,000       

4 แม่แตง กื้ดช้าง บ้านต้นขาม ปรับปรุงคลองส่งน้้า ปรับปรุงระบบประปาคลองส่งน้้า         343,800 343,800       
5 แม่แตง กื้ดช้าง บ้านห้วยน้้าดัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.)
ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 255 ม. 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

        812,000 730,000       

6 แม่แตง กื้ดช้าง บ้านทุ่งละคร กอ่สร้างพนังกั้นน้้า หมูท่ี่ 6 
บ้านทุ่งละคร

กอ่สร้างพนังกั้นตล่ิง ระยะทาง 52 ม.         450,000 417,800       

7 แม่แตง กื้ดช้าง บ้านป่าขา้วหลาม ประปาภูเขาในถิ่นทุรกนัดาร กอ่สร้างประปาภูเขาและส่งน้้าโดยท่อประปาเขา้มาในหมูบ่้าน         689,925 689,000       
8 แม่แตง กื้ดช้าง บ้านผาปูจ่อม กอ่สร้างเพิ่มเติมปรับปรุงประปา

ภูเขาแบบมาตรฐาน
กอ่สร้างเพิ่มเติมประปาภูเขา 1 แห่ง         620,282 580,000       

8 4,998,958     4,842,100    
154 64,914,558   61,482,000  

รวมต ำบลอินทขิน

รวมต ำบลก้ืดช้ำง
รวมอ ำเภอแม่แตง
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