
 

จังหวัด เชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านป๊อก

 ม.1
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายปางแก - บ้านป๊อก

หมูท่ี่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,055 ตารางเมตร

726,000             628,600            

2 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านแม่ลาย 
ม. 2

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกนัตก 
สายบ้านปางแก - บ้านป๊อก หมูท่ี่ 2 กว้าง 1-4 เมตร 
ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
243 ตารางเมตร

176,000             153,300            

3 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านแม่ลาย ม.2 ปรับปรุงขยายท่อลอดเหล่ียม ปรับปรุงขยายท่อลอดเหล่ียม 2 จดุ บ้านแม่ลาย หมู ่2 สาย
ทางบ้านปางแก -บ้านป๊อก

103,000             93,400              

4 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านแม่ลาย 
ม.2

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดแม่ลาย สายบ้านปาง
แก - บ้านป๊อก หมูท่ี่ 2 กว้าง1-4.5 เมตร ระยะทาง 95 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.5 ตารางเมตร

182,000             154,300            

5 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านแม่ก าปอง ม.3 ซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียม ซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียมบ้านแม่ก าปอง หมูท่ี3่ สายห้วยแกว้ -
 แม่ก าปอง ช่องกว้าง 3 × 1.8 เมตร ยาว 6 เมตร

419,000             343,000            

6 แม่ออน ห้วยแกว้ แม่ก าปอง หมู3่ ซ่อมแซมลานคอนกรีต น้ าตกแม่ก า
ปอง

ซ่อมแซมลานคอนกรีต น้ าตกแม่ก าปอง หมู ่3 บ้านแม่ก าปอง
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร

94,000               79,900              

7 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านแม่เตาดิน หมู4่ เปล่ียนระบบท่อส่งน้ าประปาภายใน
หมูบ่้าน

เปล่ียนระบบท่อส่งน้ าประปาภายในหมูบ่้าน หมู ่4 บ้านแม่
เตาดิน ความยาว 4,600 เมตร

339,000             296,600            

8 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านแม่เตาดิน หมู4่ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย5 หมู4่ บ้านแม่เตาดิน 
ยาว140 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 420 ตารางเมตร

285,000             258,300            

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
9 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านห้วยแกว้  ม.5 ปรับปรุงเทลานอเนกประสงค์

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปรับปรุงเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานศาสนาคริสต์ หนา 
0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 792 ตารางเมตร

279,000             279,000            

10 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านห้วยแกว้  ม.5 ปรับปรุงเทลานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กสุสาน (ศาสนาพุทธ) บ้าน
ห้วยแกว้ หมูท่ี่ 5 หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 978 
ตารางเมตร

345,000             345,000            

11 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านปางกอง  ม.6 ปรับปรุงถงัเกบ็น้ าเหล็ก ปรับปรุงถงัเกบ็น้ าเหล็ก ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร 150,000             138,300            
12 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านปางกอง  ม.6 เปล่ียนระบบท่อส่งน้ าประปาภายใน

หมูบ่้าน
เปล่ียนระบบท่อประปาหมูบ่้าน บ้านปางกอง หมู ่6 
ความยาว 5,240 เมตร

430,000             430,000            

13 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านปางกอง  ม.6 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางกอง หมู ่6 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 520 ตารางเมตร

342,000             302,700            

14 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านปางจ าปี  ม.7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพร้าว หมู ่7 
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 315 เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 945 ตารางเมตร

687,000             599,500            

15 แม่ออน ห้วยแกว้ บ้านธารทอง ม.8 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน บ้านธารทอง 
หมู ่8

443,000             442,600            

15 5,000,000         4,544,500         
1 แม่ออน ออนกลาง บ้านทุ่งเหล่า 

ม. 1
ปรับปรุงระบบจดัเกบ็น้ า
และท่อส่งน้ า

ปรับปรุงระบบจดัเกบ็น้ าและท่อส่งน้ า บ้านทุ่งเหล่า หมูท่ี่ 1 450,000             444,500            

2 แม่ออน ออนกลาง บ้านแม่เลน 
ม. 2

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่เลน หมูท่ี่ 2 
กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. สูง 3 ม. พท.ใช้สอยทั้งหมด 72 ตร.ม.

454,500             454,500            

3 แม่ออน ออนกลาง บ้านเปาสามขา 
ม.3

ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมูบ่้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน อา่งเกบ็น้ าม่อนเสือ
 บ้านเปาสามขา หมูท่ี่ 3

454,500             454,500            

4 แม่ออน ออนกลาง บ้านวาก ม.4 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านวาก หมูท่ี่ 4  กว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 72 ตาราง
เมตร

454,000             454,000            

รวมต ำบลห้วยแก้ว
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
5 แม่ออน ออนกลาง บ้านป่าตัน ม.5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 

ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร

291,000             291,000            

6 แม่ออน ออนกลาง บ้านป่าตัน ม.5 ปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางแบบ
โอเวอร์เลย ์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน

เสริมผิวลาดยาง หมูท่ี่ 5 บ้านป่าตันแบบโอเวอร์เลย ์
ถนนคอนกรีตภายในหมูบ่้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร

138,000             138,000            

7 แม่ออน ออนกลาง บ้านป่าตัน ม.6 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน หมู ่6 บ้านป่าตัน 454,000             454,000            
8 แม่ออน ออนกลาง บ้านออนกลาง ม.7 ปรับปรุงอาคารเอเนกประสงค์

ประจ าหมูบ่้าน
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน กว้าง 8 เมตร 
ยาว 11.60 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่ใช้สอย 92 ตารางเมตร

454,000             454,000            

9 แม่ออน ออนกลาง บ้านออนกลาง  ม.8 กอ่สร้างระบบกรองน้ าผิวดิน กอ่สร้างระบบกรองน้ าผิวดินบ้านออนกลาง หมู ่8 
ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (ไม่ตอกเสาเขม็)

484,000             484,000            

10 แม่ออน ออนกลาง บ้านออนกลางใต้
 ม.9

ปรับปรุงผนังกนัดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ปรับปรุงผนังกนัดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านออนกลางใต้ หมูท่ี่
 9 ลึก 2เมตร ยาว 85 เมตร

450,000             450,000            

11 แม่ออน ออนกลาง บ้านป่าไม้ ม.10 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านออนกลาง หมู ่10 
กว้าง 6เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด
 72 ตารางเมตร

454,500             454,500            

12 แม่ออน ออนกลาง บ้านออนกลาง
เหนือ ม.11

ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา ขดุเจาะบ่อน้ าต้ืนและวางท่อประปา
ในหมูบ่้านออนกลางเหนือ หมู ่11

454,500             396,900            

12 4,993,000         4,929,900         
1 แม่ออน ออนเหนือ บ้านแม่รวม 

ม. 1
ปรับปรุงถงัเกบ็น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถงัเกบ็น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่รวม 

หมู ่1 กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร 
ความจนุ้ า 72 ลบ.ม.

465,000             439,900            

2 แม่ออน ออนเหนือ บ้านหนองหอย 
ม. 2

ขดุลอกห้วยหวายและปรับปรุง
สระเกบ็น้ า

ขดุลอกห้วยหวายและปรับปรุงสระเกบ็น้ า บ้านหนองหอย 
หมู ่2 กว้าง 3 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 1,820 เมตร

362,000             362,000            

รวมต ำบลออนกลำง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 แม่ออน ออนเหนือ บ้านหนองหอย 

ม. 2
ปรับปรุงสระเกบ็น้ า ปรับปรุงสระเกบ็น้ าบ้านหนองหอย ม. 2 เพื่อใช้ผลิต

น้ าประปาหมูบ่้านซ่ึงมีขนาด กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 5.00 เมตร

82,000               82,000              

4 แม่ออน ออนเหนือ บ้านขนุออน 
ม.3

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขา้บ้านขนุออน
หมูท่ี่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว200เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงดินไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 0.00-0.30 ม.

480,000             480,000            

5 แม่ออน ออนเหนือ บ้านแม่วอง 
ม.4

ปรับปรุงรางระบายน้ า
ตัว U

ปรับปรุงรางระบายน้ าตัว U บ้านแม่วองหมู ่4 กว้าง 0.5 
เมตร ลึก 0.6 เมตร ยาว 367 เมตร

454,000             427,400            

6 แม่ออน ออนเหนือ บ้านหัวฝาย
 ม.5

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ า

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 55 ท่อน 
พร้อมบ่อพักน้ า 4 บ่อ

274,000             274,000            

7 แม่ออน ออนเหนือ บ้านหัวฝาย
 ม.5

ขดุสระเกบ็น้ าพร้อมระบบประปา
และร้ัวรอบสระ

ขดุสระเกบ็น้ าที่สาธารณะพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า 
เชื่อมระบบประปาหมูบ่้านและสร้างร้ัวรอบสระเกบ็น้ า 
กว้าง 15 เมตร ยาว 15 เมตร ลึก 7 เมตร

500,000             425,300            

8 แม่ออน ออนเหนือ บ้านออนหลวย
 ม.6

ขดุลอกล าเหมืองหลวง ขดุลอกล าเหมืองหลวงบ้านออนหลวย หมูท่ี่6 กว้าง 3.5 เมตร
 ลึก 1.5 เมตร ยาว 2,340 เมตร

465,000             351,000            

9 แม่ออน ออนเหนือ บ้านออนหลวย 
ม.7

ปรับปรุงรางระบายน้ าตัวยู ปรับปรุงรางระบายน้ าตัวย ูกว้าง 0.5 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
0.6 เมตร ยาว 367 เมตร

454,000             427,400            

10 แม่ออน ออนเหนือ บ้านดอนทราย 
ม.8

ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงประปาบ้านดอนทราย หมู ่8 ขนาด 3" และ 4"
 ยาว 2,616 เมตร

490,000             490,000            

11 แม่ออน ออนเหนือ บ้านขนุทา  ม.9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขา้หมูบ่้าน หมูท่ี่ 9
 บ้านขนุทา กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียขา้งละ 0.3 เมตร

480,000             480,000            

12 แม่ออน ออนเหนือ บ้านแม่ป่าขาง 
 ม.10

ปรับปรุงอา่งเกบ็น้ าแม่ป่าขาง ปรับปรุงอา่งเกบ็น้ าแม่ป่าขาง หมูท่ี่ 10 โดยกอ่สร้างระบบ
ระบายน้ าและระบบน้ าล้นพร้อมขดุลอก

494,000             494,000            

12 5,000,000         4,733,000         รวมต ำบลออนเหนือ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ ม. 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศาลา

อเนกประสงค์
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านสหกรณ์ 1              280,000 258,800            

2 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ ม. 1 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้านสหกรณ์ 1 และหอถงัเหล็ก
เกบ็น้ า ขนาด 20 ลบ.ม.

             340,000 340,000            

3 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์  หมู ่2 ซ่อมแซมถนนภายในหมูบ่้าน สายวัด
สหกรณ์

กอ่สร้างถนนภายในหมูบ่้าน สายวัดสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ 2 
กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร

             620,000 620,000            

4 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์  หมู ่3 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ที่ดินสาธารณประโยชน์
 บ้านสหกรณ์ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร
พื้นที่ใช้สอย 80 ตารางเมตร

             350,000 350,000            

5 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ 3 กอ่สร้างฝายน้ าล้น กอ่สร้างฝายน้ าล้น บ้านสหกรณ์ 3 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 30 เมตร สูง 1.20 เมตร

             230,000 230,000            

6 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ ม.4 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน  กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร 
สูง 2 เมตร และถงักรองน้ าพร้อมเดินท่อเชื่อมระบบ
ประปาหมูบ่้าน

             620,000 620,000            

7 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ ม.5 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร
 สูง 3 เมตร พื้นที่ใช้สอย 80 ตารางเมตร

             350,000 350,000            

8 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ ม.5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
540 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 0.30 ม.

             300,000 300,000            

9 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ ม.6 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์  กว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร 
สูง 3 เมตร พื้นที่ใช้สอย 80 ตารางเมตร

             350,000 350,000            

10 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ ม.6 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายวัดสหกรณ์ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร

             240,000 240,000            
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ ม.6 ขดุลอกฝายน้ าล้น และซ่อมแซมฝาย

น้ าล้น
ขดุลอกฝายน้ าล้น และซ่อมแซมฝายน้ าล้น ความกว้าง
ปากล าห้วยโดยเฉล่ีย 15 เมตร ความกว้างกน้ล าห้วย
โดยเฉล่ีย 10 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 1.3 เมตร

             100,000 100,000            

12 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ ม.7 ปรับปรุงป่าช้าและสร้างเมรุ ประจ า
หมูบ่้าน

ปรับปรุงป่าช้าและสร้างเมรุ ประจ าหมูบ่้าน กว้าง 10 เมตร
 ยาว 10 เมตร

             620,000 620,000            

13 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ ม.8 ปรับปรุงระบบประปาเพื่อสุขภาพ ปรับปรุงระบบประปาเพื่อสุขภาพ กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
 สูง 3 เมตร

             498,900 498,900            

14 แม่ออน บ้านสหกรณ์ บ้านสหกรณ์ ม.8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมูบ่้าน ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมูบ่้าน กว้าง 3 เมตร 
ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
165 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางเฉล่ียขา้งละ 0.30 เมตร

             100,000 100,000            

14 4,998,900         4,977,700         
1 แม่ออน แม่ทา บ้านทาม่อน 

ม. 1
ปรับปรุงถนนล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 3,600 ตารางเมตร

999,175             999,100            

2 แม่ออน แม่ทา บ้านค้อกลาง 
ม.3

ปรับปรุงถนนล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 3,600 ตารางเมตร

999,175             999,100            

3 แม่ออน แม่ทา บ้านห้วยทราย 
ม.4

ปรับปรุงถนนล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จดุที่ 1 สายห้วยน้ าขุ่น
กว้าง 4 เมตร ยาว 488 เมตร หนา 0.10 เมตร 
จดุที่ 2  สายซอย 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวม 3,600 ตร.ม.

999,175             999,100            

4 แม่ออน แม่ทา บ้านดอนชัย 
ม.6

ปรับปรุงถนนล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
3,600 ตารางเมตร

999,175             999,100            

รวมต ำบลบ้ำนสหกรณ์
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
5 แม่ออน แม่ทา บ้านใหม่ดอนชัย 

ม.7
ปรับปรุงถนนล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
3,600 ตารางเมตร

999,175             999,100            

5 4,995,875         4,995,500         
1 แม่ออน ทาเหนือ บ้านแม่ตะไคร้ ม.1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ

การเกษตร สายห้วยงู
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร สายห้วยงู 
บ้านแม่ตะไคร้ หมู ่๑ ต าบลทาเหนือ กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว ๑๘๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 
ตารางเมตร

496,000             496,000            

2 แม่ออน ทาเหนือ บ้านแม่ตะไคร้ ม.1 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา ปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู ่๑ ต าบลทาเหนือ ล าห้วยแม่
ตะไคร้ขา้งหอเส้ือบ้าน จ านวน 2 จดุ
จดุแรก ระยะทาง 2 กโิลเมตร
จดุที่สอง ระยะทาง 1.5 กโิลเมตร

427,344             427,300            

3 แม่ออน ทาเหนือ บ้านแม่ตะไคร้ ม.1 ซ่อมแซมพื้นลานคอนกรีตฌาปนกจิ
สถาน บ้านแม่ตะไคร้ หมู ่๑

ซ่อมแซมพื้นลานคอนกรีตฌาปนกจิสถาน บ้านแม่ตะไคร้ 
หมู ่๑ ต าบลทาเหนือ พื้นที่ 470 ตารางเมตร

314,000             259,200            

4 แม่ออน ทาเหนือ บ้านแม่ตะไคร้ ม.1 โครงการขดุลอกล าเหมืองทุ่งฮกฟ้า โครงการขดุลอกล าเหมืองทุ่งฮกฟ้า  ยาว 1,236 เมตร 126,000             126,000            
5 แม่ออน ทาเหนือ บ้านใหม่ดอนแกว้ 

ม.2
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สถานที่ฌาปนกจิสถาน

 กว้าง 4 เมตร ยาว 10.5 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร

215,000             215,000            

6 แม่ออน ทาเหนือ บ้านใหม่ดอนแกว้ 
ม.2

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 260
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร

711,000             711,000            

7 แม่ออน ทาเหนือ บ้านใหม่ดอนแกว้ 
ม.2

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.5 เมตร
 ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร

96,000               96,000              

8 แม่ออน ทาเหนือ บ้านใหม่ดอนแกว้ 
ม.2

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในหมูบ่้าน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในหมูบ่้าน ยาว 150 เมตร
 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

98,000               98,000              

9 แม่ออน ทาเหนือ บ้านใหม่ดอนแกว้ 
ม.2

ปรับปรุงบ่อพักน้ าประปาภูเขา ปรับปรุงบ่อพักน้ าประปาภูเขา ขนาด ศก. 1.50 เมตร 
สูง 2.50 เมตร จ านวน 2 บ่อ

29,600               29,600              

รวมต ำบลแม่ทำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 แม่ออน ทาเหนือ บ้านใหม่ดอนแกว้ 

ม.2
ขดุลอกล าเหมืองภายในหมูบ่้าน สาย
โต้งบ้านและสายโต้งตะวันออก

ขดุลอกล าเหมืองภายในหมูบ่้าน หมู ่ ๒ ต าบลทาเหนือ
จดุแรก สายโต้งบ้าน ระยะทาง 1,462 เมตร
จดุสอง สายโต้งตะวันออก ระยะทาง 980 เมตร

249,084             249,000            

11 แม่ออน ทาเหนือ บ้านห้วยบง ม.3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
การเกษตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร 2 สาย
บ้านห้วยบง ม.3 
สายหัวทุ่ง : ยาว 140 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
สายบ้านห้วยบง : กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร
หนา 0.15 เมตร

545,000             545,000            

12 แม่ออน ทาเหนือ บ้านห้วยบง ม.3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อการเกษตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร 
ยาว 255 เมตร กว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร

696,000             696,000            

13 แม่ออน ทาเหนือ บ้านป่าง้ิว หมู4่ ปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อ
การเกษตร

ปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อการเกษตร หมู ่๔ บ้านป่าง้ิว 
ระยะทาง 777 เมตร

283,078             283,000            

14 แม่ออน ทาเหนือ บ้านป่าง้ิว หมู4่ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าง้ิว หมู ่๔ 
จ านวน 2 สาย 
สายแรก : ระยะทาง 42 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายที่สอง : ยาว 39 เมตร  กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร

211,000             211,000            

15 แม่ออน ทาเหนือ บ้านห้วยยาบ หมู5่ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา
เพื่อการเกษตร

ปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อการเกษตร หมู ่ ๕ 
บ้านห้วยยาบ ต าบลทาเหนือ ยาว 942 เมตร

499,863             499,800            

15 4,996,969         4,941,900         
73 29,984,744       29,122,500       

รวมต ำบลทำเหนือ
รวมอ ำเภอแม่ออน
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