
 

จังหวัด เชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 แม่วาง ดอนเปา  บ้านทุ่งศาลา ม.1  เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง

เคร่ืองสูบน้้า
 เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า ความลึกประมาณ 
150 ม.ท่อเหล็ก BS-M ประเภท 2 ขนาด 6 นิว้ จ้านวน 1 บ่อ

499,400            480,200        

2 แม่วาง ดอนเปา  บ้านเหล่าป่าฝาง ม.2  กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์  กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 15 ม. 490,000            490,000        
3 แม่วาง ดอนเปา  บ้านสันโป่ง ม.3  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 38 ม. 

หนา 0.15 ม. และขยายถนน คสล.กว้าง 1 ม.
490,000            490,000        

4 แม่วาง ดอนเปา  บ้านดอนเปา ม.4  กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์  กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 497,000            497,000        
5 แม่วาง ดอนเปา  บ้านป่าต้ิว ม.5  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.
499,000            499,000        

6 แม่วาง ดอนเปา  บ้านห้วยเนียม ม.6  ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นที่ 1 กว้าง 4 ม.
 ยาว 122 ม. เส้นที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 83 ม.

490,000            389,900        

7 แม่วาง ดอนเปา  บ้านใหม่สวรรค์ ม.7  ขดุลอกสระเกบ็น้้า  ขดุลอกสระเกบ็น้้า 490,000            490,000        
8 แม่วาง ดอนเปา  บ้านริมขาน ม.8  ขยายแนวถนนพร้อมวางท่อคอนกรีต

เสริมเหล็ก
 ขยายแนวถนนพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,000            432,400        

9 แม่วาง ดอนเปา  บ้านสันปูเลย ม.9  กอ่สร้างถนน คสล.  กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

500,000            500,000        

10 แม่วาง ดอนเปา  บ้านห้วยแกว้ ม.10  กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์  กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ 493,000            493,000        
11 แม่วาง ดอนเปา  หมูท่ี่ 2,5,8 ต้าบล

ดอนเปา
 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 2,5,8 
ต้าบลดอนเปา

 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 2,5,8 ต้าบลดอนเปา ช่วงที่ 1 กว้าง
เฉล่ีย 3 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900
 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉล่ีย 3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 400 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

              54,600 54,600           

11 5,000,000         4,816,100     

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล

รวมต ำบลดอนเปำ

 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านปางขี้เหล็ก ม.1  ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วย

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Overlay) 
 ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

            400,000 378,600        

2 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านหนองเยน็  ม.2  ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Overlay) 

 ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

            400,000 378,600        

3 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านพันตน ม.3  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาน้้า
บาดาลบ้านพันตน ม.3

 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาน้้าบาดาลและระบบกรองน้้าบาดาล             400,000 398,500        

4 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านกลาง ม.4  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ระบบกรองน้้าบาดาล
และถงัน้้าใสขนาด

            432,000 432,000        

5 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านทุ่งปี ๊ ม.5  ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  (Overlay) 

 ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม.

            400,000 378,600        

6 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านเด่น-นาทราย 
ม.6

 ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Overlay) 

 ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

            400,000 378,600        

7 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านแพะประทาน 
ม.7

 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกนั
และบรรเทาปัญหาอทุกภัยในเขตที่
อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร

 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อป้องกนัและบรรเทาปัญหาอทุกภัยในเขตที่อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 90 ม. ลึก 1.8 ม. พร้อมถมดิน
ลูกรังขยายขา้งทางไม่น้อยกว่า 775 ลบ.ม.

            445,400 445,400        

8 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านป่าคาใต้ ม.8  ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Overlay) 

 ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

            400,000 378,600        

9 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านริมวาง ม.9  ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  (Overlay) 

 ปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

            400,000 378,600        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)

10 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านแสนค้า ม.10  กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์  กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 10.5 ม. 
สูง 3.6 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42 ตร.ม.

            436,000 424,500        

11 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านทุ่งป่าคา ม.11  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ระบบกรองน้้าบาดาลและ
ถงัน้้าใสขนาด 20ม.3(ตอกเขม็)

            432,000 432,000        

12 แม่วาง ทุ่งปี๊  บ้านหนองป่าคา ม.
12

 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกนั
และบรรเทาปัญหาอทุกภัยในเขตที่
อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร

 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อป้องกนัและบรรเทาปัญหาอทุกภัยในเขตที่อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร ขนาดกว้าง 0.4 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.8 ม. พร้อมดิน
ลูกรังถมขา้งทาง หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.

            400,000 400,000        

13 แม่วาง ทุ่งปี๊  บริเวณฝายแบ่งน้้าล้า
เหมืองง่า หมูท่ี่ 9

 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายแบ่งน้้าล้า
เหมืองง่า  ต้าบลทุ่งปี ๊ อ้าเภอแม่วาง

 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายแบ่งน้้าล้าเหมืองง่า  กว้าง 0.6 ม. ยาว 8 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.8 ตร.ม.

              54,600 54,600           

13 5,000,000         4,858,600     
1 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  บ้านกลาง ม.1  กอ่สร้างศาลาร้านค้าเศรษฐกจิ

ชุมชนสตรีผู้สูงอายุ
 กอ่สร้างศาลาร้านค้าเศรษฐกจิชุมชนสตรีผู้สูงอาย ุกว้าง 6 ม. ยาว
 16 ม. สูง 3 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.

499,821            499,800        

2 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  บ้านแสนคันธา ม.2  กอ่สร้างโรงเรือนปุย๋หมักชีวภาพ 
ปุย๋น้้าและวัสดุอปุกรณ์

 กอ่สร้างโรงเรือนปุย๋หมักชีวภาพ ปุย๋น้้าและวัสดุอปุกรณ์ กว้าง 6 ม.
 ยาว 16 ม. สูง 3 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.

499,473            499,400        

3 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  บ้านไร่หลวง ม.3  ปรับปรุงระบบท่อส่งเมนน้้าประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงระบบท่อส่งเมนน้้าประปาหมูบ่้าน วางท่อพีวีซี ชั้น 8.5 
ขนาด 3 นิว้ ความยาว 2,424 ม.

498,301            498,300        

4 แม่วาง  ทุ่งรวงทอง  บ้านกู่ลายมือ ม.4  กอ่สร้างร้านค้าเศรษฐกจิชุมชน
ผู้สูงอายุ

 กอ่สร้างร้านค้าเศรษฐกจิชุมชนผู้สูงอาย ุกว้าง 6 ม. ยาว 16 ม.
 สูง 3 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.

498,828            498,800        

5 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  บ้านสารภี ม.5  สร้างคลองส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างคลองส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.5 ม. ลึก 1.5 ม.
 หนา 0.1 ม. ยาว 87.5 ม.

498,931            498,900        

6 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  บ้านเตาไห ม.6  กอ่สร้างอาคารเศรษฐกจิชุมชน
แม่บ้านและผู้สูงอายุ

 กอ่สร้างอาคารเศรษฐกจิชุมชนแม่บ้านและผู้สูงอาย ุกว้าง 6 ม.
ยาว 12 ม. สูง 3 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม.

210,222            210,200        

7 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  บ้านเตาไห ม.6  ผลิตปุย๋อนิทรีย์-เคมี-น้้าหมักชีวภาพ  ผลิตปุย๋อนิทรีย-์เคมี-น้้าหมักชีวภาพ 260,300            260,300        

รวมต ำบลทุง่ปี๊
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
8 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  บ้านดงแม่อาว ม.7  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 221 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,105 ตร.ม.
477,464            477,400        

9 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  บ้านดอนปิน ม.8  กอ่สร้างวางท่อการวางท่อส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร

 กอ่สร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีต(ไม่เสริมเหล็ก) พร้อมถมดิน
ลูกรังกลบการวางท่อส่งน้้าเพื่อการเกษตร  ความยาวรวมทั้งหมด 
223 ม. ขนาด 0.6 ม. จ้านวน 211 ท่อน บ่อพักคอนกรีตส้าเร็จ 
ขนาด 1x1 ม. จ้านวน 12 บ่อ

178,009            178,000        

10 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  บ้านดอนปิน ม.8  ขดุลอกคลองล้าเหมืองน้อย  1.ขดุลอกคลองล้าเหมืองน้อย กว้าง 2 ม. ลึก 0.8 ม.
ยาว 1,000 ม.ปริมาณดินขดุ 1,600 ลบ.ม. 
2.ขดุลอกล้าเหมือง กอไผ่ กว้าง 1 ม. ลึก 0.6 ม. ยาว 700 ม.
ปริมาณดินขดุ 420 ลบ.ม. 
3.ขดุลอกล้าเหมืองวัดห่าง กว้าง 1 ม. ลึก 0.6 ม. ยาว 700 ม. 
ปริมาณดินขดุ 420 ลบ.ม.

241,560            241,500        

11 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  บ้านดอนปิน ม.8  ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร กว้าง 3 ม. ยาว 630 ม. 
หนา 0.2 ม. หรือมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่า 453.6 ลบ.ม.

100,483            100,400        

12 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  หมูท่ี่ 2 เชื่อม หมูท่ี่
 3

 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ด้วยวิธี overlay

 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี overlay 
กว้าง 4 ม. ยาว 323.5 ม. หนา 1.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,294 ตร.ม.

492,000            478,800        

13 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  หมูท่ี่ 5 เชื่อม หมูท่ี่
 4

 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ด้วยวิธี overlay

 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี overlay
กว้าง 4 ม. ยาว 322 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,288 ตร.ม.

490,000            476,600        

14 แม่วาง ทุ่งรวงทอง  หมู ่๖ บ้านเตาไห 
ต้าบลทุ่งรวงทอง

 โครงการพัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขในเขตต้าบลทุ่งรวงทอง

 ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านเตาไห และเทพื้นปรับระดับ 
กว้าง 3.5 ม. ยาว 5.5 ม. สูง 3 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19.25 ตร.ม.

              54,600 54,600           

14 4,999,992         4,973,000     
1 แม่วาง บ้านกาด  บ้านใหม่ปางเติม ม.1  ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน  ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 480,000            480,000        

รวมต ำบลทุง่รวงทอง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 แม่วาง บ้านกาด  บ้านใหม่ปางเติม ม.1  ปรับปรุงแหล่งน้้าดิบเพื่อผลิต

น้้าประปาหมูบ่้าน
 ปรับปรุงแหล่งน้้าดิบเพื่อผลิตน้้าประปาหมูบ่้าน 50,000              50,000           

3 แม่วาง บ้านกาด  บ้านห้วยฝาย ม.2  กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมูบ่้าน

 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปา
หมูบ่้าน

224,000            224,000        

4 แม่วาง บ้านกาด  บ้านห้วฝาย ม.2  ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานพืชยั่งยนื  ศูนยเ์รียนรู้เกษตรผสมผสานพืชยั่งยนื 174,000            174,000        

5 แม่วาง บ้านกาด  บ้านห้วฝาย ม.2  ปรับปรุงถนนลูกรังทางเขา้ระบบ
ประปาหมูบ่้าน

 ปรับปรุงถนนลูกรังทางเขา้ระบบประปาหมูบ่้าน กว้าง 4 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 81 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม.

102,000            102,000        

6 แม่วาง บ้านกาด  บ้านกิ่วแลป่าเป้า ม.3  ปรับปรุงหลังคาอโุบสถวัดศิริชัยนิมิตร  ปรับปรุงหลังคาอโุบสถวัดศิริชัยนิมิตร 340,000            299,500        

7 แม่วาง บ้านกาด  บ้านมะกายยอน ม.4  กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
ประจ้าหมูบ่้าน

 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน 499,000            499,000        

8 แม่วาง บ้านกาด  บ้านกาด ม.5  สร้างอาคารเกบ็ของ  สร้างอาคารเกบ็ของ กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. 300,000            300,000        
9 แม่วาง บ้านกาด  บ้านกาด ม.5  จดัซ้ือเคร่ืองกรองน้้าด่ืมของหมูบ่้าน  จดัซ้ือเคร่ืองกรองน้้าด่ืมของหมูบ่้าน 220,000            200,000        

10 แม่วาง บ้านกาด  น้้าต้น ม.6  ปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมูบ่้าน  ปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมูบ่้าน 499,000            493,300        
11 แม่วาง บ้านกาด  บ้านริมวาง ม.7  ปรับปรุงอาคารศูนยเ์รียนรู้  ปรับปรุงอาคารศูนยเ์รียนรู้ 499,000            493,500        
12 แม่วาง บ้านกาด  บ้านอมัพาราม ม.8  กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์  กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 15 ม. 550,000            550,000        
13 แม่วาง บ้านกาด  บ้านปง ม.9  ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน  ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 207,000            207,000        
14 แม่วาง บ้านกาด  บ้านปง ม.9  ขดุสระน้้าเพื่ออปุโภคบริโภค  ขดุสระน้้าเพื่ออปุโภคบริโภค 500,000            500,000        
15 แม่วาง บ้านกาด  บ้านปง ม.9  น้้าด่ืมชุมชนบ้านปง  น้้าด่ืมชุมชนบ้านปง 280,000            205,000        
16 แม่วาง บ้านกาด  บ้านปง ม.9  ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลา

กลางบ้านปง หมูท่ี่ 9
 ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลากลางบ้านปง หมูท่ี่ 9 21,400              21,400           

17 แม่วาง บ้านกาด  บ้านปง หมูท่ี่ 9 
ต้าบลบ้านกาด

 ปรับปรุงสะพานหมูบ่้าน คสล.และ
เสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

 ปรับปรุงสะพานหมูบ่้าน คสล. ขนาด 4*4 ม. และเสริมผิวถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 25 ม.

              54,600 54,600           

17 5,000,000         4,853,300     รวมต ำบลบ้ำนกำด
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 แม่วาง แม่วิน  บ้านห้วยอค่ีาง ม.1  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา

หมูบ่้าน
 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน             141,400 140,900        

2 แม่วาง แม่วิน  บ้านทุ่งหลวง ม.2  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน               98,900 97,900           

3 แม่วาง แม่วิน  บ้านขนุป๋วย ม.3  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน             246,000 243,000        

4 แม่วาง แม่วิน  บ้านหนองเต่า ม.4  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน             137,800 136,300        

5 แม่วาง แม่วิน  บ้านแม่สะป๊อก ม.5  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน             441,800 435,800        

6 แม่วาง แม่วิน  บ้านแม่มูต ม.6  ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน

 ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน 
กว้าง 4 ม. ยาว 35 ม.

            283,000 283,000        

7 แม่วาง แม่วิน  บ้านห้วยหยวก ม.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์หมูบ่้าน

 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมูบ่้าน กว้าง 8 ม. 
ยาว 10 ม.

            235,300 235,300        

8 แม่วาง แม่วิน  บ้านห้วยขา้วลีบ  ม.8  ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน

 ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน 
กว้าง 6 ม. ยาว 16 ม.

            276,000 276,000        

9 แม่วาง แม่วิน  บ้านสบวิน ม.9  ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมูบ่้าน             223,900 223,900        

10 แม่วาง แม่วิน  บ้านห้วยตอง ม.10  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า
ขนาด 5.7 ม. สูง 2.4 ม.

            297,700 297,700        

11 แม่วาง แม่วิน  บ้านห้วยโป่ง ม.11  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่องล้อรถเพื่อใช้ในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องล้อรถเพื่อใช้ในการขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร กว้าง 0.80 ม. จ้านวน 2 ช่อง หนา 0.15 ม.
ยาวรวม 350 ม. และมขีนาดพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 560 ตร.ม.

            386,000 378,500        

12 แม่วาง แม่วิน  บ้านขนุวาง ม.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน

 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน 
กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม.

            250,000 250,000        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)

13 แม่วาง แม่วิน  บ้านม่อนยะ ม.13  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้านพร้อมกอ่สร้างถงัเกบ็น้้า

 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้านพร้อมกอ่สร้างถงัเกบ็น้้า 
ขนาด 5.7 ม. สูง 2.4 ม.

            152,700 152,700        

14 แม่วาง แม่วิน  บ้านห้วยยาว ม.14  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน             433,000 428,000        

15 แม่วาง แม่วิน  บ้านใหม่วังผาปูน 
ม.15

 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน             284,000 239,400        

16 แม่วาง แม่วิน  บ้านหนองมณฑา 
ม.16

 กอ่สร้างฝายพร้อมระบบส่งน้้า  กอ่สร้างฝายพร้อมระบบส่งน้้า             469,400 388,700        

17 แม่วาง แม่วิน  บ้านป่ากล้วย ม.17  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน             153,200 152,000        

18 แม่วาง แม่วิน  บ้านแม่เตียน ม.18  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน             220,300 218,500        

19 แม่วาง แม่วิน  บ้านห้วยหอย ม.19  ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้้า
อปุโภคบริโภคและน้้าเพื่อการเกษตร
โดยการขดุลอกหน้าฝายแม่ป๋วยและ
ขดุสระเกบ็น้้า (แกม้ลิง)

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้้าอปุโภคบริโภคและน้้าเพื่อการเกษตร
โดยการขดุลอกหน้าฝายแม่ป๋วยและขดุสระเกบ็น้้า (แกม้ลิง) 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 15ม. ยาว 80ม. ลึก 2ม. และ กอ่สร้าง
สระเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 25 ม. ยาว 40 ม. ลึก 3 ม.

            215,000 215,000        

20 แม่วาง แม่วิน  หมูท่ี่ 4 8 10 11 
14 16 และ 19

 กอ่สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเฉลิม
พระเกยีรติ  5 ธันวามหาราช

 กอ่สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเฉลิมพระเกยีรติ  5 ธันวามหาราช 
ขนาดสันฝาย 0.8 ม. สูง 1 ม. ยาว 2-4 ม. จ้านวน 11 ฝาย

              54,600 53,700           

20 5,000,000         4,846,300     
75 24,999,992       24,347,300   รวมอ ำเภอแม่วำง

รวมต ำบลแม่วนิ
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