
 

จังหวัด เชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านแม่ฮองใต้  

หมูท่ี่ 1
ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านแม่ฮองใต้ กว้าง 1.5 ม. 
ยาว 10 ม.

19,180 19,100          

2 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านแม่ฮองกลาง  
หมูท่ี่ 1

สาธิตโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
 (แม่ฮองกลาง)

ต่อเติมตาขา่ยเหล็ก และสนับสนุนต้นกล้ากาแฟ อาโวกาโด และไผ่หวาน 56,944 56,900          

3 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านแม่โขง หมูท่ี่ 2 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างถนนขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 123 ม. 377,500        377,500        
4 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านนาเกยีน 

หมูท่ี่ 3
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาเกยีน หมู ่3

กอ่สร้างถนน คสล กว้าง 3 ม. 
ยาว 250 ม. พื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 750 ตรม.

484,750 484,700        

5 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านนาเกยีน 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้า บ้านนาเกยีน ซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 35.2 เมตร ยาว 41 เมตร 
ลึก 3 เมตร

135,000 135,000

6 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านนาเกยีน 
หมูท่ี่ 3

โครงการซ่อมแซมอาคาร รพ.สต. 
บ้านนาเกยีน

ซ่อมแซมอาคาร กว้าง 3.5 ม. ยาว 12 ม. 300,000 300,000

7 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านในหนา หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าบ้านใบหนา ซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้าขนาดกว้าง 31 เมตร ยาว 32.3 เมตร ลึก 3 เมตร 93,750 93,700
8 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านอตููม หมูท่ี่ 6 ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต. ซ่อมแซมอาคาร กว้าง 3.5 ม. ยาว 12 ม. 250,000 250,000
9 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านอตููม หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าแม่จา๊ง ซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 35.2 เมตร ยาว 150 เมตร

ลึก 3 เมตร
495,000 495,000

10 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านแม่สอ หมูท่ี่ 17 ซ่อมแซมสะพานบ้านแม่  สอใต้-แม่ลง ซ่อมแซมสะพานกว้าง 1.5 ม. ยาว 16 ม. 62,000 61,100          
11 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านหนองอึ้งใต้ 

หมูท่ี่ 7
สร้างป่าสร้างรายได้ (หนองอึ่งใต้) ต่อเติมตาขา่ยเหล็ก และสนับสนุนต้นกล้ากาแฟ 27,960 27,900          

12 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านหนองอึ้งใต้ 
หมูท่ี่ 7

ขดุลอกล้าห้วยหนองอึ่ง ขดุลอกล้าห้วย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,600 เมตร ลึก 3 เมตร 150,000 150,000

13 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านแม่ลอก 
หมูท่ี่  8

ซ่อมแซมสะพานบ้านแม่ลอก ซ่อมแซมสะพานกว้าง 3 ม. ยาว 16 ม. 122,000 120,100        

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
14 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านผีปานใต้ 

หมูท่ี่ 10
ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน (ผีปานใต้)

สนับสนุนวัสดุ อปุกรณ์ ต่อเติมตาขา่ยเหล็ก 19,180 19,100          

15 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านผีปานใต้ 
หมูท่ี่ 10

ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าบ้านผีปานใต้ ซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร 112,500 112,500

16 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านแม่สะเต 
หมูท่ี่  11

ซ่อมแซมสะพาน
บ้านแม่สะเต

ซ่อมแซมสะพานกว้าง 3 ม. ยาว 30 ม. 223,000 219,800        

17 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านห่างหลวง 
หมูท่ี่ 12

กอ่สร้างถนน คสล. 
บ้านห่างหลวง

ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,200 ตร.ม.

805,000 805,000

18 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านพล่ังแท 
หมูท่ี่ 12

กอ่สร้างถนน คสล. 
บ้านพล่ังแท

ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. พื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 
750 ตร.ม.

497,000 497,000

19 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านพล่ังแท 
หมูท่ี่ 12

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน (พล่ังแท)

จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ต่อเติมตาขา่ยเหล็ก 19,180 19,100          

20 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านสงินนุปอย 
หมูท่ี่ 13

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน  (สงินนุปอย)

จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ต่อเติมตาขา่ยเหล็ก 19,180 19,100          

21 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านสงินเหนือ 
หมูท่ี่ 13

ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าบ้านสงินเหนือ ซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร 150,000 150,000

22 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านกองดา 
หมูท่ี่ 14

ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าบ้านกองดา ซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 35.2 เมตร ยาว 41 เมตร 
ลึก 3 เมตร

135,000 135,000

23 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านศาลาเท 
หมูท่ี่ 15

ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าบ้าน ศาลาเท ซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3 เมตร 112,500 112,500

24 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านทีลอง 
หมูท่ี่ 16

ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าบ้านทีลอง ซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้าขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 24 เมตร ลึก 3 เมตร 45,000 45,000

25 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านห้วยลอก 
หมูท่ี่ 18

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน(ห้วยลอก)

ต่อเติมตาขา่ยเหล็ก กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม. 19,180 19,100          

26 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านห้วยบง 
หมูท่ี่  19

ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าบ้านห้วยบง ซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 24 เมตร ลึก 3 เมตร 45,000 45,000

27 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านทังที หมูท่ี่ 20 ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าบ้านทังที ซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 24 เมตร ลึก 3 เมตร 45,000 45,000
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
28 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านมะหินหลวง 

หมูท่ี่ 21
ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าบ้านมะหินหลวง ซ่อมแซมอา่งเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 24 เมตร ลึก 3 เมตร 45,000 45,000

29 อมกอ๋ย นาเกยีน บ้านมะหินหลวง 
หมูท่ี่ 21

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน (มะหินหลวง)

จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ต่อเติมตาขา่ยเหล็ก 19,180 19,100          

29 4,884,984     4,878,300     
1 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านโห้งกู่ขาว 

หมูท่ี่ 1
ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 15 ม. พื้นที่ใช้สอย 

90 ตร.ม.
213,500 201,300        

2 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านโห้งกู่ขาว 
หมูท่ี่ 1

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. พื้นที่ใช้สอย 
54 ตร.ม.

188,000 171,200        

3 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านห้วยน้้าขาว 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงโรงเล้ียงหมูและไกเ่พื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง

ปรับปรุงโรงเล้ียงหมูและไก ่กว้าง 6 ม. ยาว 7.5 ม. 
พื้นที่ใช้สอย 45 ตร.ม.

128,000 116,100        

4 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านห้วยน้้าขาว 
หมูท่ี่ 2

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. 305,000 283,400        

5 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านห้วยน้้าขาว 
หมูท่ี่ 2

ซ่อมแซมฝาย คสล. เพื่อการเกษตร ซ่อมแซมฝาย คสล. สันฝายสูง 1.2 กว้าง 16 ม. 337,000 270,600        

6 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านห้วยน้้าขาว 
หมูท่ี่ 2

คลองส่งน้้าเพื่อการเกษตร ขยายคลองส่งน้้า ปากกว้าง 1.2 ม. สูง 0.6 ม. กน้กว้าง 0.4 ม. 
หนา 0.10 ม. ยาว 110 ม.

162,500        129,100        

7 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านห้วยปูลิง 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาเพื่อ
อปุโภคบริโภคและเพื่อท้าการเกษตร

ปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยปูลิง หมูท่ี่ 3 441,000 398,100        

8 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านห้วยปูลิง
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม. 102,800        93,000          

9 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านอมแพม 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมประปาภูเขา 
บ้านอมแพม

วางท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิว้ และขนาด 1.5 นิว้ จ้านวน 950 ท่อน 222,000 210,600        

10 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านอมแพม 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยเ์รียนรู้
บ้านอมแพม

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 5 ม. ยาว 7.5 ม. 211,000 200,000        

11 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านมูเซอ 
หลังเมือง หมูท่ี่ 5

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการอาหาร
กลางวัน (มูเซอหลังเมือง)

ต่อเติมตาขา่ยเหล็กขนาดกว้าง 1.5 นิว้ ยาว 10 ม. 19,180 19,100          

รวมต ำบลนำเกียน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านมูเซอปากทาง 

หมูท่ี่ 5
สร้างป่าสร้างรายได้
(มูเซอปากทาง)

ต่อเติมตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนวัสดุ อปุกรณ์ 120,804 120,800        

13 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านมูเซอปากทาง 
หมูท่ี่ 5

เพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตจากต้น
กาแฟ

จดัซ้ือเคร่ืองสีกาแฟ 65,000          -                

14 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านมูเซอปากทาง 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงภูมิทัศน์จดุชมวิว
ดอยมูเซอปากทาง

กอ่สร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวกว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. 
พื้นที่ใช้สอย 96 ตร.ม.

940,000 876,500        

15 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านห้วยไม้หก 
หมูท่ี่ 6

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 7.50 ม. 
พื้นที่ใช้สอย 45 ตร.ม.

273,000 253,100        

16 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านห้วยไม้หก 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยก์ารเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนว
พระราชด้าริบ้านห้วยไม้หก

ปรับปรุงต่อเติมโรงเพาะเห็ดและเล้ียงไก ่
กว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. พื้นที่ใช้สอย 54 ตร.ม.

200,000 179,400        

17 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านดง หมูท่ี่ 7 ซ่อมแซมคลองส่งน้้าเพื่อการเกษตร ปรับปรุงคลองส่งน้้าเพื่อการเกษตร กว้าง 0.80 ม. กน้กว้าง 0.30 ม. 
หนา 0.10 ม.  ยาว 300 ม.

424,000 328,700        

18 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านสันต้นม่วง 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงระบบประปา วางท่อระบบประปา พีวีซี จ้านวน 1,289 ท่อน 389,000 369,000        

19 อมกอ๋ย ม่อนจอง บ้านน้้าด้ัน หมูท่ี่ 9 ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ (บ้านใต้) ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 5 ม. ยาว 7.5 ม. 
พื้นที่ใช้สอย 37.50 ตร.ม.

211,000 195,300        

19 4,952,784     4,415,300     
1 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านหลวง หมูท่ี่  1 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้้าเพื่อ

การเกษตร
ซ่อมแซมคลองส่งน้้า ปากกว้าง 0.8 ม. สูง 0.6 ม. หนา 0.10 ม.
 ยาว 150 ม.

210,000 162,400        

2 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านหลวง หมูท่ี่  1 ปรับปรุงต่อเดิมโรงเพาะเห็ดและเล้ียงไก ่
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง

ปรับปรุงต่อเดิมโรงเพาะเห็ดและเล้ียงไก ่ กว้าง 5 ม. ยาว 7.5 ม. 126,000 118,600        

3 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านใหม่ หมูท่ี่ 2 ซ่อมแซมระบบส่งน้้าประปาหมูบ่้าน งานระบบประปายาว 2,600 ม. วางท่อ พีวีซี ศก.4 นิว้ 
จ้านวน 300 ท่อน

425,000 425,000

4 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านใหม่ หมูท่ี่ 2 เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ปลาดุก ไกแ่ละอาหาร 50,000 35,000          

รวมต ำบลม่อนจอง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
5 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านใหม่ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนง. ผู้สูงอายุ

 ต.แม่ต่ืน
ปรับปรุงอาคารผู้สูงอาย ุงานสี งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 97.24 ตร.ม.

77,000          77,000          

6 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านใหม่ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงระบบประปาน้้าด่ืมเพื่อสุขภาพ งานระบบประปา วางท่อพีวีซี จ้านวน 210 ท่อน 42,926          42,900          
7 อมกอ๋ย แม่ต่ืน หมูท่ี่ 2 เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

ถิ่นทุรกนัดาร
กอ่สร้างบ่อซีเมนต์ เล้ียงปลา กบ และการปลูกผัก 
ให้นักเรียนฝึกประสบการณ์และมีอาหารกลางวันบริโภค

50,050          50,000          

8 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านป่าคา หมูท่ี่ 3 ซอมแซมระบบส่งน้้าประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบท่อประปา 3000 ม.วางท่อ พีวีซี ศก.2 นิว้ 
จ้านวน 750 ท่อน

349,000 349,000

9 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านสันต้นปิน 
หมูท่ี่ 4

ซ่อมแซมระบบส่งน้้าประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้านใหม่ 500,000 500,000

10 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านห้วยหล่อดุก 
หมูท่ี่ 5

ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ซ้ือสัตว์เล้ียง พร้อมอาหาร 70,100 55,700          

11 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านห้วยหล่อดุก 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาป่าช้าหมูบ่้าน ปรับปรุงอาคาร กว้าง 4 ม. ยาว 6  ม. สูง 2.50 ม. 
พื้นที่ใช้สอย 36 ตร.ม.

98,000 89,300          

12 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านห้วยหล่อดุก 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงซ่อมแซมล้าเหมืองแม่เทย ซ่อมแซมฝาย กว้าง 1.5 ม. ยาว 30 ม. สูง 0.8 ม. 106,000 106,000

13 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านขนุต่ืนน้อย 
หมูท่ี่  6

ซ่อมแซมและพัฒนาระบบประปาภูเขา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 131,000 131,000

14 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านขนุต่ืนน้อย 
หมูท่ี่  6

ซ่อมแซมสะพาน วางท่อ คสล. ระบายน้้า กว้าง 1 ม. ยาว 6 ม. ลึก 1 ม. 49,800 47,500          

15 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านเลอะกรา 6 สาธิตโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ สนับสนุนวัสดุ ซ้ือพันธุ์พืช 62,800 62,800
16 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านซิแบร หมูท่ี่  7 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน

โรงเรียนถิ่นธุรกนัดาร (รร.)
สนับสนุนพันธุ์เห็ด ซ้ือสัตว์เล้ียง ไกไ่ข ่ปลาดุก 50,000 30,000          

17 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านซิแบร หมูท่ี่  7 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงทอผ้าซิแบร ปรับปรุงซ่อมแซมโรงทอผ้า ปรับปรุงงานหลังคาและปูกระเบือ้ง 198,382 198,300        
18 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านซิแบร หมูท่ี่  7 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายต้นน้้า ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย จ้านวน  15 จดุ 153,000 153,000
19 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านห้วยยาบหมูท่ี่ 8 ปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยขนุน งานระบบประปายาว 400 ม. และงานกอ่สร้างฝายต้นน้้าประปา 43,000 43,000
20 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านห้วยยาบ 

หมูท่ี่ 8
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
บ้านห้วยยาบ

งานซ่อมแซมอาคารประชาคมหมูบ่้าน 60,000 60,000
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
21 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านแม่ระอาใน 

หมูท่ี่  9
ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์บ้าน
แม่ระอาใน

งานซ่อมแซมอาคาร กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.  
 พื้นที่ใช้สอย 96 ตร.ม. ป๊อกบ้านแม่ระอาใน

228,000 228,000

22 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านแม่ระอาใน 
หมูท่ี่  9

ปรับปรุงระบบประปาบ้านแม่ระอาใน 
(ป๊อกบ้านลูกดูู)

ปรับปรุงระบบประปา ความยาว 1,600 ม. (ป๊อกบ้านลูกดูู) 108,000 108,000

23 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านแม่ระอานอก 
หมูท่ี่ 10

พัฒนาแหล่งน้้าเพื่ออปุโภค บริโภคเพื่อ
การเกษตร (แม่ระอานอก)

งานระบบประปา 640 เมตร และขดุลอกอา่งเกบ็น้้า (ป๊อกบ้านจกปก) 132,000 132,000

24 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านแม่ระอานอก 
หมูท่ี่ 10

พัฒนาแหล่งน้้าเพื่ออปุโภค บริโภคเพื่อ
การเกษตร (แม่ระอาใน)

งานระบบประปา 500 เมตร และขดุลอก อา่งเกบ็น้้า 104,000 104,000

25 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านทุ่งต้นง้ิว 
หมูท่ี่ 11

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมูบ่้าน งานระบบประปา 4,000 เมตร 271,000 271,000

26 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านทุ่งต้นง้ิว 
หมูท่ี่ 11

ปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สนง. รพสต.
บ้านทุ่งต้นง้ิว

ขนาดกว้าง 9 ม. ยาว 9 ม. สูงเฉล่ีย 2.50 ม.พื้นที่ใช้สอย 81 ตร.ม. 178,000        178,000        

27 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านแม่เทย หมูท่ี่ 
12

ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน งานระบบประปา 3,242 เมตร 337,000 337,000

28 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านแม่เทย หมูท่ี่ 
12

ซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางเขา้น้้าตก
บ้านแม่เทย

ปรับปรุงทางเดินเขา้น้้าตกบ้านแม่เทย 107,000 105,100        

29 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านปิยอทะ 
หมูท่ี่ 13

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาภูเขา รร.
ขนุต่ืนน้อย

งานระบบประปา 1,800 เมตร 52,000 52,000

30 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านห้วยไกป่่า 
หมูท่ี่ 14

พัฒนาแหล่งน้้าเพื่ออปุโภค บริโภค
เพื่อการเกษตร

ขดุลอกอา่งเกบ็น้้า กว้าง 15 x 30 ยาว ลึกเฉล่ีย 1 ม. 52,000 52,000

31 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านห้วยไกป่่า 
หมูท่ี่ 14

พัฒนาแหล่งน้้าเพื่ออปุโภค บริโภค
เพื่อการเกษตร (ป๊อกบ้านสบหาด)

ซ่อมแซมฝาย 8 จดุ 79,000 79,000

32 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านห้วยไกป่่า 
หมูท่ี่ 14

ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
บ้านห้วยไกป่่า

ซ่อมแซมอาคาร งานหลังคา งานผนัง 69,000 69,000

33 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านบราโกร 
หมูท่ี่  15

ซ่อมแซมฝายต้นน้้า ปรับปรุงซ่อมแซมฝายต้นน้้า 82,000 82,000
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
34 อมกอ๋ย แม่ต่ืน บ้านห้วยหม้อดิน

และบ้านสันโป่ง 
หมูท่ี่ 16

ขดุลอกล้าเหมือง ขดุลอกล้าเหมือง กว้าง 2.5 ม. กว้าง 1.2 ม. ยาว 1,530 ม. 
 ลึก 0.9 ม.

266,900 266,900

34 4,917,958     4,800,500     
1  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านหลวง หมูท่ี่ 1  ซ่อมแซมขดุลอกคลองส่งน้้าเหมืองดอย  ซ่อมแซมขดุลอกล้าเหมืองดอย         300,000         300,000
2  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านยางเปียง 

หมูท่ี่ 2
 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกกัเกบ็น้้าห้วย
ปลาทูบ้านยางเปียงพร้อมปรับปรุง
ระบบประปา

 ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกกัเกบ็น้้า กว้าง 10 ม. ยาว 70 ม.
ลึกเฉล่ีย 7 ม.

        290,000         290,000

3  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านยางเปียง 
หมูท่ี่ 2

 ปรับปรุงซ่อมแซม รพ.สต.บ้านยางเปียง  ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านยางเปียง และซ่อมแซมบ้านพัก         145,500 123,300        

4  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านแม่ลานหลวง 
หมูท่ี่  3

 ปรับปรุงต่อเติมประปาหมูบ่้าน  ปรับปรุงระบบประปาของหมูบ่้าน วางท่อพีวีซี จ้านวน 845 ท่อน         200,000         200,000

5  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านแม่ลาน้อย 
หมูท่ี่ 3

 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านแม่ลาน้อย

 ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงพื้นประตู หน้าต่าง         127,500         127,500

6 อมกอ๋ย ยางเปียง บ้านแม่ลาน หมูท่ี่ 3  ขยายปรับปรุงซ่อมแซม สถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน บ้านแม่ลาน

 ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุข ปูกระเบือ้ง ทาสี ปรับปรุงพื้นลาน
อเนกประสงค์

320,000        320,000        

7  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านห้วยปู หมูท่ี่  4  กอ่สร้างโรงเรือนเล้ียงสัตว์  สร้างโรงเรือนขนาด กว้าง3 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.10 เมตร           50,000           50,000
8  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านห้วยปู หมูท่ี่  4  การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ  สร้างโรงเกบ็กาแฟ ลานตากกาแฟ และซ้ือเคร่ืองสีกาแฟ 

เคร่ืองสลัดเมือกกาแฟ
        200,000 199,000        

9  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านห้วยโค้ง หมูท่ี่ 5  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและ
แทงค์เกบ็น้้า

 ปรับปรุงระบบท่อประปาของหมูบ่้าน         200,000 197,800        

10  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านห้วยตอง หมูท่ี่
 6

 ปรับปรุงซ่อมแซมประปาและแท้งค์
เกบ็น้้า

 ปรับปรุงระบบประปาภูเขาของหมูบ่้าน วางท่อพีวีซี 
จ้านวน 760 ท่อน

        200,000 194,100        

11  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านห้วยตองน้อย 
หมูท่ี่ 6

 ปรับปรุงแปลงเกษตร ศูนยก์ารเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" 
บ้านห้วยตองน้อย

 ต่อเติมตาขา่ยเหล็ก กว้าง 1.5 นิว้ ยาว 10 ม.           19,180 19,100          

รวมต ำบลแม่ตืน่
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านห้วยตองหลวง 

หมูท่ี่ 6
 สาธิตโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ 
บ้านห้วยตองหลวง

 ปรับปรุงแปลงเกษตร ตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนอปุกรณ์           77,244 77,200          

13  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านยางครก หมูท่ี่ 7  ขดุขยายสระเกบ็น้้าพร้อมปรับปรุง
ระบบประปา

 ขดุขยายสระ และขดุลอกท้องสระ กว้าง 17 ม. ยาว 60 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2 ม.

        300,000         300,000

14  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านโป่ง หมูท่ี่ 8  ปรับปรุง เพิ่มเติม ซ่อมแซม ศาลา
อเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน

 ปรับปรุงอาคาร กว้าง 7.71 เมตร ยาว 14.04 เมตร สูง 3.00 เมตร         250,000         250,000

15  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านนาไค้ หมูท่ี่  9  ขดุลอกตะกอนทรายหน้าฝาย 2 แห่ง 
พร้อมขนทิ้ง

 ขดุลอกตะกอนทราย กว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. ขดุลึกเฉล่ีย 2 ม.         270,000         270,000

16  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านสบลาน หมูท่ี่ 
10

 ต่อเติมประปาภูเขา  ต่อเติมประปาภูเขาท่อ PVC 4 นิว้ ชั้น 8.5 จ้านวน 375 ท่อน         299,700 289,400        

17  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านปีตุคี (ขนุสอง) 
หมูท่ี่  11

 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา
และแท้งค์เกบ็น้้า

 ปรับปรุงระบบประปาของหมูบ่้าน ท่อ PVC 2 นิว้ ชั้น 8.5 
จ้านวน 375 ท่อน

          99,700           99,700

18  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านปีตุคี หมูท่ี่ 11  ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า ตาม
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ บ้านปิตุคี
 หมู ่11ต้าบลยางเปียง

 ปรับปรุงโรงเรือน ตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนอปุกรณ์           27,620 27,600          

19  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านปีตุคี หมูท่ี่ 11  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา
และแท้งค์เกบ็น้้า

 ปรับปรุงระบบประปาของหมูบ่้านบ้านปิตุคี (ขนุสอง) 
วางท่อ  PVC 2 นิว้ ชั้น 8.5 จ้านวน 350 ท่อน

          99,700 99,600          

20  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านกองซาง หมูท่ี่ 
 12

 ซ่อมแซมอาคารเรียน  ปรับปรุงอาคารเรียน กว้าง 4.65 เมตร ยาว 14.87 สูง 3.00 เมตร         250,000         250,000

21 อมกอ๋ย ยางเปียง บ้านยางเปียง หมูท่ี่
 12

 สร้างป่าสร้างรายได้ บ้านยางเปียง  สนับสนุนวัสดุอปุกรณ์ และกล้าพันธุ์ไม้ พืชเศรษฐกจิสร้างรายได้ 50,000          50,000          

22  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านดอย หมูท่ี่ 13  ซ่อมแซมปรับปรุงประปาภูเขา  ปรับปรุงระบบประปาของหมูบ่้าน วาง ท่อ PVC 6 นิว้ ชั้น 8.5 
จ้านวน 200 ท่อน

        250,000         248,700

23  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านแม่แฮด หมูท่ี่ 
14

 ซ่อมแซมท่อน้้าประปาหมูบ่้าน  ปรับปรุงระบบประปาของหมูบ่้าน  วาง ท่อ PVC 2 นิว้ ชั้น 8.5 
จ้านวน 590 ท่อน

        250,000 143,500        

24  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านขนุหาด หมูท่ี่ 
15

 ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  ปรับปรุงระบบประปาของหมูบ่้าน วาง ท่อ PVC 2 นิว้ ชั้น 8.5 
จ้านวน 820 ท่อน

        200,000 194,600        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
25  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านใหม่สวนคา 

บ้านยางเปียงใต้ 
หมูท่ี่ 16

 ขยายสระน้้าในหมูบ่้าน พร้อมปรับปรุง
ระบบประปา

 ขดุขยายสระน้้า 2 แห่ง กว้าง 10 ม. ยาว 20 ม. ลึกเฉล่ีย 2 ม. 
และกว้าง 7 ม. ยาว 25 ม. ลึก 4.70 ม.

        240,000         240,000

26  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านหลังป่าขา่ และ
บ้านห้วยแล้ง 
หมูท่ี่  17

 ปรับปรุงระบบประปาพร้อมแนวเขตท่อ  วางท่อ PVC  ขนาด 2 นิว้  รวม 2,952 เมตร         170,000         170,000

27  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านห้วยแห้ง 
หมูท่ี่ 17

 ซ่อมฝายชะลอน้้า(ฝายแม้ว)  สร้างฝายชะลอน้้า วาง ท่อ PVC 2 นิว้ ชั้น 8.5 จ้านวน 98 ท่อน           54,000           54,000

28  อมกอ๋ย  ยางเปียง บ้านห้วยแห้ง 
หมูท่ี่ 17

 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า ตาม
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ บ้านห้วย
แห้ง หมู ่17 ต้าบลยางเปียง

 ปรับปรุงโรงเรือน ตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนอปุกรณ์           37,580 37,500          

28 4,977,724     4,822,600     
1 อมกอ๋ย สบโขง บ้านแม่หลองใต้ 

หมูท่ี่ 1
กอ่สร้างระบบประปาภูเขา
หมูท่ี่ 1 บ้านแม่หลองใต้

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC  ความยาว 1,980 เมตร         100,000         100,000

2 อมกอ๋ย สบโขง บ้านคอทะ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า สร้างป่า
สร้างรายได้

ต่อเติมตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนกล้ากาแฟ           35,690 35,600          

3 อมกอ๋ย สบโขง บ้านแม่หลองน้อย 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา
หมูท่ี่ 2 บ้านแม่หลองน้อย

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC ความยาว 1,080 เมตร         206,252 206,200        

4 อมกอ๋ย สบโขง บ้านบูแมะ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ประจ้าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 2 บ้านบูแมะ

ต่อเติมงานอเนกประสงค์ งานโครงหลังคา งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า           99,000           99,000

5 อมกอ๋ย สบโขง บ้านแม่หลองน้อย 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(แรงงานชาวบ้าน)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้แรงงานชาวบ้าน) ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 110 เมตร และหนา 0.15 เมตร

        337,437 337,400        

6 อมกอ๋ย สบโขง บ้านแม่หลองหลวง
 หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
ประจ้าหมูบ่้าน

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 
เมตร พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร จ้านวน 1 แห่ง

        127,665 113,900        

7 อมกอ๋ย สบโขง บ้านแม่หลองหลวง
 หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา
หมูท่ี่ 3 บ้านแม่หลองหลวง

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC ขนาด 4 นิว้,  ขนาด 2 นิว้
 ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 980 เมตร

        157,720 157,700        

รวมต ำบลยำงเปียง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
8 อมกอ๋ย สบโขง บ้านแม่หลองหลวง

 หมูท่ี่ 3
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี่ 3 บ้านแม่หลองหลวง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้แรงงานชาวบ้าน) ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 110 เมตร และหนา 0.15 เมตร

        337,437 337,400        

9 อมกอ๋ย สบโขง บ้านแม่หลองหลวง
 หมูท่ี่ 3

สร้างร้ัวและต่อเติมอาคารโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล

ต่อเติมอาคารสถานบริการจดุนัง่รอตรวจ 
ซ่อมแซมร้ัว รพ.สต.แม่หลองหลวง ยาว 320 เมตร

        300,000         300,000

10 อมกอ๋ย สบโขง บ้านแม่หลองหลวง
 หมูท่ี่ 3

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(แรงงานชาวบ้าน)

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้แรงงานชาวบ้าน) 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร และหนา 0.15 เมตร

        106,287 106,200        

11 อมกอ๋ย สบโขง บ้านขนุต่ืน หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างระบบประปาภูเขา 
หมูท่ี่ 4 บ้านขนุต่ืน

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC ขนาด 4 นิว้ 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 480 เมตร

        157,637 157,000        

12 อมกอ๋ย สบโขง บ้านขนุต่ืน หมูท่ี่ 4 ขดุปรับ ซ่อมแซมถนน(แรงงานชาวบ้าน) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขา้หมูบ่้านขนุต่ืน  พื้นที่ยาวไม่น้อยกว่า 400 ม.
 ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 1,850 ลบ.ม.

        252,000         252,000

13 อมกอ๋ย สบโขง บ้านขนุอมแฮด 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา 
หมูท่ี่ 5 บ้านขนุแฮด

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิว้
ขนาด 3/4 นิว้ ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 1,240 เมตร

        205,240 204,600        

14 อมกอ๋ย สบโขง บ้านขนุอมแฮดใน 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านขนุอมแฮด(ใน)

สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร

        190,000 186,500        

15 อมกอ๋ย สบโขง บ้านขนุอมแฮดนอก
 หมูท่ี่ 5

สาธิตสร้างป่าสร้างรายได้
(ขนุอมแฮดนอก)

สนับสนุนวัสดุอปุกรณ์ แกเ่กษตรกร           45,344 45,300          

16 อมกอ๋ย สบโขง บ้านพะอนั หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า สร้างป่าสร้าง
รายได้ (บ้านพะอนั)

ต่อเติมตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์           11,470 11,400          

17 อมกอ๋ย สบโขง บ้านขนุอมแฮดนอก
 หมูท่ี่ 5

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการอาหาร
กลางวัน  (ขนุอมแฮดนอก)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านห้วยตองสาด 
กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม.

          19,180 19,100          

18 อมกอ๋ย สบโขง บ้านขนุอมแฮดใน 
หมูท่ี่ 5

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการอาหาร
กลางวัน  (ขนุอมแฮดใน)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านห้วยตองสาด 
กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม.

          19,180 19,100          

19 อมกอ๋ย สบโขง บ้านอแูจะ หมูท่ี่  6 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า สร้างป่าสร้าง
รายได้ (บ้านอแูจะ)

ต่อเติมตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์           45,940 45,900          

20 อมกอ๋ย สบโขง บ้านขนุอมแฮด 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ใช้แรงงานชาวบ้าน) 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร และหนา 0.15 เมตร

        339,109 339,100        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
21 อมกอ๋ย สบโขง บ้านอแูจะ หมูท่ี่  6 ขดุปรับ ซ่อมแซมถนน ปรับถนน พื้นที่ยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 

750 ลบ.ม.
        102,000         102,000

22 อมกอ๋ย สบโขง บ้านอแูจะ หมูท่ี่  6 กอ่สร้างระบบประปาภูเขา 
หมูท่ี่ 6 บ้านอแูจะ

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิว้ 
ขนาด 3/4 นิว้ ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 1,980 เมตร

        100,000         100,000

23 อมกอ๋ย สบโขง บ้านห้วยยาว 
หมูท่ี่ 7

ขดุปรับ ซ่อมแซมถนน ปรับถนน พื้นที่ยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร ปริมาณดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม.

        102,000         102,000

24 อมกอ๋ย สบโขง บ้านห้วยยาว 
หมูท่ี่ 7

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา 
หมูท่ี่ 7 บ้านห้วยยาว

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิว้
ขนาด 3/4 นิว้ ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 1,980 เมตร

        100,000         100,000

25 อมกอ๋ย สบโขง บ้านตะกอคะ 
หมูท่ี่ 8

ขดุปรับ ซ่อมแซมถนน ปรับถนน พื้นที่ยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 
750 ลบ.ม.

        102,000         102,000

26 อมกอ๋ย สบโขง บ้านปริโก 
หมูท่ี่  8

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการอาหาร
กลางวัน (บ้านปริโกร)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านห้วยตองสาด กว้าง 1.5
 ม. ยาว 10 ม.

          19,180 19,100          

27 อมกอ๋ย สบโขง บ้านตะกอคะ 
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา หมูท่ี่ 8 
บ้านตะกอคะ

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิว้, ขนาด 3/4 
นิว้ ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 1,980 เมตร

        100,000         100,000

28 อมกอ๋ย สบโขง บ้านทีผะแหล่ 
หมูท่ี่ 9

ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า สร้างป่าสร้าง
รายได้ (บ้านทีผะแหล่)

ต่อเติมตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์           14,780 14,700          

29 อมกอ๋ย สบโขง บ้านแม่เงา หมูท่ี่ 9 ขดุปรับ ซ่อมแซมถนน ปรับถนน พื้นที่ยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 
750 ลบ.ม.

        102,000         102,000

30 อมกอ๋ย สบโขง บ้านแม่เงา หมูท่ี่ 9 กอ่สร้างระบบประปาภูเขา 
หมูท่ี่ 9 บ้านแม่เงา

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิว้ 
ขนาด 3/4 นิว้ ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 1,980 เมตร

        100,000         100,000

31 อมกอ๋ย สบโขง บ้านโอโลคี หมูท่ี่ 10 ขดุปรับ ซ่อมแซมถนน ปรับถนน พื้นที่ยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 
750 ลบ.ม.

        102,000         102,000

32 อมกอ๋ย สบโขง บ้านโอโลคี หมูท่ี่ 10 กอ่สร้างระบบประปาภูเขา 
หมูท่ี่ 10 บ้านโอโลคี

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิว้
ขนาด 3/4 นิว้ ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 1,980 เมตร

        100,000         100,000

33 อมกอ๋ย สบโขง บ้านโอโลคีบน 
หมูท่ี่ 10

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการอาหาร
กลางวัน  (บ้านโอโลคีบน)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านห้วยตองสาด 
กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม.

          19,180 19,100          
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
34 อมกอ๋ย สบโขง บ้านโอโลคีล่าง 

หมูท่ี่ 10
ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการอาหาร
กลางวัน  (บ้านโอโลคีล่าง)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านห้วยตองสาด 
กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม.

          19,180 19,100          

35 อมกอ๋ย สบโขง บ้านคะเนเจอืคี 
หมูท่ี่ 10

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการอาหาร
กลางวัน(คะเนเจอืคี)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านห้วยตองสาด 
กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม.

          19,180 19,100          

36 อมกอ๋ย สบโขง บ้านเมโลเด 
หมูท่ี่ 10

ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า สร้างป่า
สร้างรายได้ (บ้านเมโลเด)

ต่อเติมตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์           39,890 39,800          

37 อมกอ๋ย สบโขง บ้านโอโลคี 
หมูท่ี่ 10

ขดุปรับ ขยายถนน ปรับขยายถนนเขา้หมูบ่้าน ยาว 250 ม. ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 
1,320 ลบ.ม.

180,000        180,000        

38 อมกอ๋ย สบโขง บ้านพะเบีย้ว 
หมูท่ี่ 11

ขดุปรับ ซ่อมแซมถนน ปรับถนน พื้นที่ยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 
750 ลบ.ม.

        102,000         102,000

39 อมกอ๋ย สบโขง บ้านพะเบีย้ว 
หมูท่ี่ 11

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา
 หมูท่ี่ 11 บ้านพะเบีย้ว

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิว้
 ขนาด 3/4 นิว้ ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 1,980 เมตร

        100,000         100,000

40 อมกอ๋ย สบโขง บ้านราชา หมูท่ี่ 11 ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการอาหาร
กลางวัน(บ้านราชา)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านห้วยตองสาด 
กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม.

          19,180 19,100          

41 อมกอ๋ย สบโขง บ้านพะเบีย้ว 
หมูท่ี่ 11

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการอาหาร
กลางวัน (พะเบีย้ว)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านห้วยตองสาด 
กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม.

          19,180 19,100          

42 อมกอ๋ย สบโขง บ้านห้วยน้้าผ้ึง 
หมูท่ี่ 12

ขดุปรับ ซ่อมแซมถนน ปรับถนน พื้นที่ยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 
750 ลบ.ม.

        102,000         102,000

43 อมกอ๋ย สบโขง บ้านห้วยน้้าผ้ึง 
หมูท่ี่ 12

กอ่สร้างระบบประปาภูเขา ม.12 
บ้านห้วยน้้าผ้ึง

งานประปาวางท่อ พีวีซี จ้านวน 850 ท่อน 175,838        175,800        

43 4,932,176     4,912,300     
1 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านเหล่ามะฟัก 

ปหมูท่ี่ 1
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ หลังคา ฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า 297,000        290,600        

2 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 เพิ่มศักยภาพการแปรรูปด้วยผลผลิต
จากกาแฟ

จดัซ้ือเคร่ืองสีกาแฟ 215,000        -                

3 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านยางเปาใต้ 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนน  กว้าง 3.00 หนา 0.15 ยาว 164.00 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตร.ม.

300,000        300,000        

รวมต ำบลสบโขง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านห้วยตองสาด 

หมูท่ี่ 2
ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า สร้างป่าสร้าง
รายได้ (ห้วยตองสาด)

ต่อเติมตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนกล้ากาแฟ 29,740          29,700          

5 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านห้วยตองสาด 
หมูท่ี่ 2

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน (บ้านห้วยตองสาด)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านห้วยตองสาด 
กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม.

19,180          19,100          

6 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านทุ่งจ้าเริง 
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างฝายชะลอน้้า ฝายชะลอน้้า วางกล่องเกเบีย้น 1x1x1 ม. จ้านวน 81 กล่อง 200,000        200,000        

7 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านตุงลอย หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา วางท่อ พีวีซี จ้านวน 1,290 ท่อน 350,000        350,000        
8 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านตุงลอย หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉกุเฉนิ (รพสต.) งานปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านตุงลอย 102,000        102,000        
9 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านแม่ต๋อม หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารหอประชุม 200,000        197,000        

10 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านแม่ต๋อม หมูท่ี่ 5 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 710.00 ม.

433,000        433,000        

11 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านแม่อา่งขาง 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.
ภายในหมูบ่้าน

สร้างถนน กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 67 ม.
พื้นที่กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 268 ตร.ม.

162,500        162,500        

12 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านแม่อา่งขาง 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน วางท่อพีวีซี ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน 63,000          60,300          

13 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านผาปูน หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมหมูบ่้าน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 187,000        166,400        
14 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านยองกอื หมูท่ี่ 8 ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน 200,000        200,000        
15 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านใหม่ดินแดง 

หมูท่ี่ 9
กอ่สร้างฝายชะลอน้้า ฝายชะลอน้้า วางกล่องเกเบีย้น 1x1x1 ม. จ้านวน 60 กล่อง 

ความยาวไม่น้อยกว่า 27 ม.
178,000        176,600        

16 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านยางแกว้ 
หมูท่ี่  10

กอ่สร้างฝายชะลอน้้า ฝายชะลอน้้า วางกล่องเกเบีย้น 1x1x1 ม. จ้านวน 21 กล่อง 
ความยาวไม่น้อยกว่า 7 ม.

57,000          57,000          

17 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านตุงติง หมูท่ี่ 11 ปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน วางท่อพีวีซี ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน 63,000          63,000          
18 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านผาแดง หมูท่ี่ 

12
ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน (บ้านผาแดง)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านผาแดง กว้าง 1.5 ม. 
ยาว 10 ม.

19,180          19,100          

19 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านกะเบอดิน
หมูท่ี่ 12

ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก งานปรับปรุงอาคาร ศพด. บ้านกะเบอะดิน 296,000        276,200        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
20 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านผาแดง หมูท่ี่ 

12
ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า สร้างป่าสร้าง
รายได้ (บ้านผาแดง)

ปรับปรุงตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนกล้ากาแฟ 26,180          26,100          

21 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านแม่ต๋อมบน 
หมูท่ี่ 13

สร้างถนน คสลภาย ในหมูบ่้าน สร้างถนน กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 170 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.

400,000        400,000        

22 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านยางเปาเหนือ 
หมูท่ี่ 14

กอ่สร้างฝายชะลอน้้า ฝายชะลอน้้า วางกล่องเกเบีย้น 1x1x1ม. จ้านวน 18 กล่อง 
ความยาวไม่น้อยกว่า 3 ม.

49,000          49,000          

23 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านรังบี ้หมูท่ี่ 15 ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน (บ้านรังบี)้

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร บ้านรังบี ้กว้าง 1.5 ม.
ยาว 10 ม.

19,180          19,100          

24 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านรังบี ้หมูท่ี่ 15 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า โครงการ
สร้างป่าสร้างรายได้ บ้านรังบี้

ปรับปรุงตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนกล้ากาแฟ 30,580          30,500          

25 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านยองแหละ 
หมูท่ี่ 15

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน (บ้านยองแหละ)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร  กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม. 19,180          19,100          

26 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านห้วยจโิน 
หมูท่ี่ 15

ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า สร้างป่าสร้าง
รายได้ (บ้านห้วยจโิน)

ปรับปรุงตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนกล้ากาแฟ 40,060          40,000          

27 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านยองแหละ 
หมูท่ี่ 15

ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า สร้างป่าสร้าง
รายได้ (บ้านยองแหละ)

ปรับปรุงตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนกล้ากาแฟ 48,780          48,700          

28 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านผาปูนแดง 
หมูท่ี่ 16

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา ปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านผาปูนแดง 250,000        250,000        

29 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านแม่ระมีดหลวง 
หมูท่ี่ 17

ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช้า สร้างป่าสร้าง
รายได้ (บ้านแม่ระมีดหลวง)

ปรับปรุงตาขา่ยกรองแสง และสนับสนุนกล้ากาแฟ 29,420          29,400          

30 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านแม่ระมีดน้อย 
หมูท่ี่  17

สาธิตสร้างป่าสร้างรายได้(แม่ระมีดน้อย) สนับสนุนพันธุ์พืช ซ้ืออปุกรณ์เพาะเมล็ด 56,954          56,900          

31 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านแม่ระมีด 
หมูท่ี่  17

ปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน งานเปล่ียนท่อน้้า วางท่อพีวีซี 63,000          63,000          

32 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านแม่ระมีดน้อย 
หมูท่ี่  17

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน (บ้านแม่ระมีดน้อย)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร  กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม. 19,180          19,100          
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
33 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านห้วยจโิน 

หมูท่ี่  17
ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน (บ้านห้วยจโิน)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร  กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม. 19,180          19,100          

34 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านแม่ระมีดหลวง 
หมูท่ี่  17

ล้อมร้ัวแปลงเกษตรในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน (บ้านแม่ระมีดหลวง)

ปรับปรุงร้ัวล้อมตาขา่ยเหล็ก แปลงเกษตร  กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม. 19,180          19,100          

35 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านแม่ต๋อม 
หมูท่ี่ 18

ปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน งานเปล่ียนท่อน้้า วางท่อพีวีซี 63,300          63,000          

36 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านมะหินหลวง 
หมูท่ี่ 19

กอ่สร้างอาคารหอประชุม ปรับปรุงอาคารหอประชุม บ้านมะหินหลวง หมูท่ี่ 19 124,000        124,000        

37 อมกอ๋ย อมกอ๋ย บ้านขนุ หมูท่ี่ 20 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้าง คศล. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 146.00 ม. 350,000        350,000        
37 4,998,774     4,728,600     

190 29,664,400   28,557,600   
รวมต ำบลอมก๋อย
รวมอ ำเภออมก๋อย

15/15


