
 

จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 ฮอด นาคอเรือ หลังท่อ หมูท่ี่1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลังท่อ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 

ยาว 243 ม. หนา 0.15 ม.
500,000       499,700       

2 ฮอด นาคอเรือ นาคอเรือ หมูท่ี่2 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้านนาคอเรือ ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน บ้านนาคอเรือ 500,000       435,500       
3 ฮอด นาคอเรือ ห้วยหินด า หมูท่ี3่ ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านห้วยหินด า ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 500,000       486,500       
4 ฮอด นาคอเรือ ห้วยฝาง หมูท่ี่4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านห้วยฝาง
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม.

206,000       206,000       

5 ฮอด นาคอเรือ ห้วยฝาง หมูท่ี่4 ปรับปรุงถงัเกบ็น  าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยฝาง

ปรับปรุงถงัเกบ็น  าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 7 ม. สูง 3.20 ม.

294,000       286,100       

6 ฮอด นาคอเรือ แม่ป่าไฝ่ หมูท่ี5่ ปรับปรุงโรงเกบ็ของประจ าหมูบ่้านแม่ป่าไผ่ ปรับปรุงอาคารโรงเกบ็ของ กว้าง 6 ม. ยาว 16 ม. 
สูง 3.30 ม.

500,000       500,000       

7 ฮอด นาคอเรือ แม่งูด หมูท่ี่6 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแม่งูด ปรับปรุงระบบประปาและวางท่อภายในหมูบ่้าน 500,000       497,200       
8 ฮอด นาคอเรือ เด่น หมูท่ี่7 ปรับปรุงวิหารวัดบ้านเด่น เปล่ียนหลังคาวิหาร และทาสีน  าพลาสติกภายใน

และภายนอก
74,500         74,000         

9 ฮอด นาคอเรือ เด่น หมูท่ี่7 ปรับปรุงโรงเรียนบ้านเด่นวิทยา ปรับปรุงพื นห้องสมุด เปล่ียนหลังคาโรงอาหาร  ปรับปรุงพื น
โรงอาหาร  ฝ้าเพดานอาคารเรียน ๓ ห้อง

205,200       190,100       

10 ฮอด นาคอเรือ เด่น หมูท่ี่7 ปรับปรุงระบบส่งน  าเพื่อการเกษตรบ้านเด่น รางส่งน  าคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๗๑ ม. 
สูง ๐.๔๐ ม. พร้อมวางท่อส่งน  า คสล. ศก. ๐.๔๐ ม. 
จ านวน ๕๒ ท่อน

220,300       212,900       

11 ฮอด นาคอเรือ ตีนตก หมูท่ี่8 ปรับปรุงอาคารผลิตน  าด่ืมพร้อมติดตั งระบบ
น  าด่ืม บ้านตีนตก

ปรับปรุงอาคารผลิตน  าด่ืมพร้อมติดตั งระบบน  าด่ืม 500,000       448,000       

12 ฮอด นาคอเรือ แม่ลายดวงจนัทร์ 
หมูท่ี่9

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่
ลายดวงจนัทร์

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 205 ม. 
หนา 0.15 ม.

500,000       414,100       

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 ฮอด นาคอเรือ ใหม่ยงูทอง หมูท่ี่10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่

ยงูทอง
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 64 ม. 
หนา 0.15 ม.

132,100       131,700       

14 ฮอด นาคอเรือ ใหม่ยงูทอง หมูท่ี่10 ปรับปรุงถงัเกบ็น  าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ติดตั งระบบส่งน  า บ้านใหม่ยงูทอง

ปรับปรุงถงัเกบ็น  าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั งระบบส่งน  า
 กว้าง 5 ม. ยาว 7 ม. สูง 3.20 ม.

367,900       360,000       

14 5,000,000    4,741,800    
1 ฮอด บ่อสลี แม่โถ หมูท่ี1่ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

รับช่วงล้อ เส้นทางบ้านแม่โถ
 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จ านวน 5 แห่ง 500,000       489,500       

2 ฮอด บ่อสลี อมลอง หมูท่ี่2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เส้นทางบ้านอมลอง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้นทาง
บ้านอมลอง กว้าง 4 ม. ยาว 191 ม. หนา 0.15 ม.

500,000       444,500       

3 ฮอด บ่อสลี แม่แวน หมูท่ี3่ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เส้นทางบ้านแม่แวน

จดุที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 4 ม. 
ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม. จดุที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 4 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม.

500,000       441,400       

4 ฮอด บ่อสลี กองลอย หมูท่ี่4 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน วางท่อส่งน  า PVC ศก.1.5 นิ ว ชั น 8.5 94,800         92,100         
5 ฮอด บ่อสลี กองลอย หมูท่ี่4 ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน  าล า

เหมือง บ้านกองลอย
ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน  า จดุที่ 1 กว้าง 
0.70 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 17 ม. จดุที่ 2 กว้าง 0.70 ม.
ลึก 0.60 ม. ยาว 14 ม.

164,400       164,400       

6 ฮอด บ่อสลี กองลอย หมูท่ี่4 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านกองลอย ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. 57,800         57,200         
7 ฮอด บ่อสลี กองลอย หมูท่ี่4 ซ่อมแซมฝายเรียงหินยาแนว บ้านกองลอย ซ่อมแซมฝายเรียงหินยาแนว สูง 5 ม. ยาว 14 ม. ลึก 1 ม. 183,000       183,000       
8 ฮอด บ่อสลี ทุ่ง หมูท่ี่5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

บ้านทุ่ง
จดุที่ 1.ปรับปรุงเส้นทางบ้านทุ่ง สายกองงาม กว้าง 5 ม. 
ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. จดุที่ 2.ปรับปรุงเส้นทางบ้านทุ่ง
สายบ้านทุ่ง-น  าตกแม่ลิด กว้าง 4 ม. ยาว 77 ม. หนา 0.15
 ม.

500,000       439,100       

9 ฮอด บ่อสลี บ่อสลี หมูท่ี่6 ปรับปรุงถงัเกบ็น  าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
บ่อสลี

ปรับปรุงถงัเกบ็น  าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 4 ม. สูง 2 ม.

148,000       145,100       

10 ฮอด บ่อสลี บ่อสลี หมูท่ี่6 ปรับปรุงระบบประปาบ้านบ่อสลี ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา 352,000       304,000       

รวมต ำบลนำคอเรือ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 ฮอด บ่อสลี กองปะ หมูท่ี่7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

บ้านกองปะ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกองปะ จดุที่ 1
 กว้าง 3 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. 
จดุที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 39 ม. หนา 0.15 ม.

500,000       440,800       

12 ฮอด บ่อสลี ใหม่ทุ่งสน หมูท่ี่8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
บ้านใหม่ทุ่งสน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านใหม่ทุ่งสน 
(สายบ่อขยะ จดุที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
  จดุที่ 2) กว้าง 3 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.15 ม.

500,000       443,000       

13 ฮอด บ่อสลี แม่โถหลวง หมูท่ี่9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
รับช่วงล้อ เส้นทางบ้านแม่โถหลวง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
จ านวน 4 เส้นทาง

500,000       489,500       

14 ฮอด บ่อสลี ดอกแดง หมูท่ี่10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
เส้นทางบ้านดอกแดง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
กว้าง 4 ม. ยาว 191 ม. หนา 0.15 ม.

500,000       440,300       

14 5,000,000    4,573,900    
1 ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง หมูท่ี่1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อ

หลวง
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 166 ม. 
หนา 0.15 ม.

397,500       382,500       

2 ฮอด บ่อหลวง วังกอง หมูท่ี่2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกอง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 จดุ จดุที่ 1 กว้าง 4 ม. 
ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม. จดุที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 118 ม.
 หนา 0.15 ม. จดุที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.

382,700       361,100       

3 ฮอด บ่อหลวง ขนุ หมูท่ี่3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขนุ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จดุ จดุที่ 1 กว้าง 3 ม. 
ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. จดุที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 80 ม.
 หนา 0.15 ม.

287,900       274,800       

4 ฮอด บ่อหลวง ขนุ หมูท่ี่3 ปรับปรุงระบบน  าประปาหมูบ่้านเพื่อบริโภค ซื อจดัอปุกรณ์เพี่อปรับปรุงระบบน  าประปาหมูบ่้าน 96,900         57,000         
5 ฮอด บ่อหลวง นาฟ่อน หมูท่ี4่ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านาฟ่อน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จดุ จดุที่ 1 กว้าง 3 ม. 

ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. จดุที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม.
 หนา 0.15 ม.

383,200       367,700       

6 ฮอด บ่อหลวง แม่ลายเหนือ หมูท่ี5่ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่
ลายเหนือ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. 
ยาว 214 ม. หนา 0.15 ม.

385,200       368,800       

รวมต ำบลบ่อสลี
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
7 ฮอด บ่อหลวง แม่ลาย (ใต้) หมูท่ี่6 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่

ลายใต้
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จดุ จดุที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 27 เมตร สูง 0.15 เมตร จดุที่ 2 
กว้าง 4 ม. ยาว 87 ม. สูง 0.15 ม.

381,500       367,400       

8 ฮอด บ่อหลวง พุย หมูท่ี7่ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 160.50 ม. หนา 0.15 ม.

383,700       368,800       

9 ฮอด บ่อหลวง กิ่วลม หมูท่ี่8 ปรับปรุงถงัเกบ็น  าบ้านกิ่วลม ปรับปรุงถงัเกบ็น  าบ้านกิ่วลม กว้าง 4 ม. ยาว 9 ม. 
สูง 3 ม.

384,000       384,000       

10 ฮอด บ่อหลวง แม่สะนาม หมูท่ี9่ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่สะนาม

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จดุ จดุที่ 1 กว้าง 4 ม. 
ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. จดุที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 178 ม.
 หนา 0.15 ม.

382,400       365,800       

11 ฮอด บ่อหลวง เตียงอาง หมูท่ี่10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเตียงอาง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 161 ม. หนา 0.15 ม.

383,800       367,200       

12 ฮอด บ่อหลวง บ่อสะแง๋ หมูท่ี่11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อ
สะแง๋

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 จดุ จดุที่ 1 กว้าง 4 ม. 
ยาว 12 ม. หนา 0.15 ม. จดุที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. 
หนา 0.15 ม.จดุที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.

382,300       367,400       

13 ฮอด บ่อหลวง บ่อพะแวน หมูท่ี1่2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบ่อพะแวน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 ม.
ยาว 214 ม. หนา 0.15 ม.

385,200       368,800       

14 ฮอด บ่อหลวง แม่หืด หมูท่ี1่3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หืด ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 160.50 ม. หนา 0.15 ม.

383,700       368,800       

14 5,000,000    4,770,100    
1 ฮอด บ้านตาล ตาลเหนือ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงรั วอาคารอเนกประสงค์ บ้านตาล

เหนือ
ปรับปรุงรั วอาคารอเนกประสงค์ 491,000       491,000       

2 ฮอด บ้านตาล ตาลเหนือ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงห้องน  าอาคารอเนกประสงค์ บ้าน
ตาลเหนือ

ปรับปรุงห้องน  าอาคารอเนกประสงค์ 109,000       109,000       

3 ฮอด บ้านตาล ตาลเหนือ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขา้ศาลา
อเนกประสงค์ บ้านตาลเหนือ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขา้ศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านตาลเหนือ กว้าง 2 ม.  ยาว 30 ม.  หนา 0.15 ม.

43,770         43,700         

รวมต ำบลบ่อหลวง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 ฮอด บ้านตาล ตาลเหนือ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขา้ฌาปนสถาน บ้านตาลเหนือ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม.  
ยาว 72 ม.  หนา 0.15 ม.

159,000       159,000       

5 ฮอด บ้านตาล ป่าขาม หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงโรงผลิตน  าด่ืมบ้านป่าขาม ปรับปรุงโรงผลิตน  าด่ืมบ้านป่าขาม กว้าง 4 ม.  
ยาว 4 ม.  สูง 3 ม.  จ านวน 2 แห่ง

149,600       149,600       

6 ฮอด บ้านตาล ป่าขาม หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงระบบผลิตน  าด่ืม บ้านป่าขาม ปรับปรุงระบบผลิตน  าด่ืม จ านวน 2 จดุ 310,000       260,000       
7 ฮอด บ้านตาล ตาลใต้ หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงฌาปนสถานบ้านตาลใต้ ปรับปรุงฌาปนสถานโดยการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 461,300       461,300       
8 ฮอด บ้านตาล ทุ่งโป่ง หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงระบบน  าประปาหมูบ่้าน ทุ่งโป่ง ปรับปรุงระบบน  าประปาหมูบ่้าน 472,000       381,000       
9 ฮอด บ้านตาล ตาลกลาง หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาล

กลาง
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 จดุ จดุที่ 1 กว้าง
 2.50 ม.  ยาว 50 ม.  จดุที่ 2 กว้าง 2.50 ม.  ยาว 47 ม.

146,700       146,700       

10 ฮอด บ้านตาล ตาลกลาง หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงบริเวณถงัเกบ็น  าและหอถงัสูง
ประปา บ้านตาลกลาง

ปรับปรุงบริเวณถงัเกบ็น  าและหอถงัสูงประปา 200,500       200,500       

11 ฮอด บ้านตาล แม่ยยุ หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงอา่งเกบ็น  าแม่ล๊ะ (ปูจ่อ๋ง) บ้านแม่ยยุ ปรับปรุงอา่งเกบ็น  าแม่ล๊ะ (ปูจ่อ๋ง) ขดุลอกพื นที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 2,065.50 
ลบ.ม.

97,000         97,000         

12 ฮอด บ้านตาล แม่ยยุ หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์วัดแม่ยยุ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์วัดแม่ยยุ 387,500       385,000       
13 ฮอด บ้านตาล ท่าหนองหลวง หมูท่ี่

 8
วางท่อน  าเพื่อการเกษตร บ้านท่าหนองหลวง วางท่อน  าเพื่อการเกษตร 461,500       455,200       

14 ฮอด บ้านตาล ช่างเค่ิง หมูท่ี่ 9 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านช่างเค่ิง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.40 ม. ยาว 7 ม. สูง 3
 ม.

306,900       305,300       

15 ฮอด บ้านตาล ช่างเค่ิง หมูท่ี่ 9 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้านช่างเค่ิง ติดตั งเคร่ืองกรองน  าด่ืม และติดตั งปัม้สูบน  าขนาด 2 นิ ว 2 
แรง ในระบบประปาหมูบ่้าน

145,500       35,500         

16 ฮอด บ้านตาล ใหม่พัฒนา หมูท่ี่ 10 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านใหม่พัฒนา ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 427,300       403,600       

17 ฮอด บ้านตาล ตาลเหนือ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
บ้านตาลเหนือ ม. ๑

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเหนือ 
กว้าง 2.80 ม.  ยาว 88 ม.  หนา 0.15 ม.

159,130       159,100       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
18 ฮอด บ้านตาล เด่นสารภี หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงรางระบายน  าวัดบ้านเด่น ม. 6 ปรับปรุงรางระบายน  าวัดบ้านเด่น กว้าง 0.30 ม.ยาว 30 ม.

 สูง0.40 ม.  ท่อระบายน  า คสล. ขนาด 0.40 ม. 
จ านวน 9 ท่อน

99,500         99,500         

19 ฮอด บ้านตาล เด่นสารภี หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงอาคารเกบ็อปุกรณ์ประจ าหมูบ่้าน ปรับปรุงอาคารเกบ็อปุกรณ์งานครัวประจ าหมูบ่้าน 372,800       372,800       
19 5,000,000    4,714,800    

1 ฮอด หางดง แม่ลอง หมูท่ี่ 1 พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งเพื่อน าสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด

ปรับปรุงถนนลูกรังอดัแน่นผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 590 ม.  หนาเฉล่ีย 0.35 ม.

       249,000 234,900       

2 ฮอด หางดง แม่ลอง หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงที่อา่นหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน
แม่ลอง

ปรับปรุงที่อา่นหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน ขนาด 
กว้าง 4 ม.  ยาว 5 ม.  สูง 3 ม.

         36,000          36,000

3 ฮอด หางดง แม่ลอง หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงศาลาธรรมและห้องน  าส านักสงฆ์
ออบหลวง

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรมส านักสงฆ์ออบหลวง 
และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน  าส านักสงฆ์ออบหลวง

         55,000          55,000

4 ฮอด หางดง ท่าขา้มใต้ หมูท่ี่ 2 พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งเพื่อน าสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด บ้านท่า
ขา้มใต้

ปรับปรุงถนนลูกรังอดัแน่นผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 820 ม.  หนาเฉล่ีย 0.35 ม.

       346,000 326,500       

5 ฮอด หางดง หางดง หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงอาคารศาลาผู้สูงอายบุ้านหางดง 
และเทลานคอนกรีตอเนกประสงค์

ปรับปรุงอาคารศาลาผู้สูงอาย ุพร้อมติดตั งพัดลม และเทลาน
คอนกรีตอเนกประสงค์

       153,800 140,200       

6 ฮอด หางดง หางดง หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงลานกฬีาหมูบ่้านหางดง จดัซื อพร้อมประกอบติดตั ง อปุรณ์ออกก าลังกาย        199,900 -               
7 ฮอด หางดง ผาแตน หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงศูนยเ์รียนรู้บ้านผาแตน ปรับปรุงศูนยเ์รียนรู้ และกอ่สร้างห้องน  า        346,000 336,400       
8 ฮอด หางดง แม่ทัง หมูท่ี่ 5 ซ่อมแซมบานประตูน  าฝายกั นน  าล าห้วยแม่ทัง ซ่อมแซมบานประตูน  าชนิดเหล็กเหนียวแบบพวงมาลัยฝาย

กั นน  าล าห้วยแม่ทัง
       120,000        120,000

9 ฮอด หางดง แม่ทัง หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแม่ทัง จดัซื อเคร่ืองสูบน  า (ซัมเมอร์ส) แบบจมน  าพร้อมประกอบ
ติดตั ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส จ านวน 2 เคร่ือง

         60,000          60,000

10 ฮอด หางดง แม่ทัง หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงโรงเกบ็ของบ้านแม่ทัง จดัซื อวัสดุกอ่สร้างและค่าจา้งแรงงานราษฎรในหมูบ่้าน          34,200          34,200
11 ฮอด หางดง กองหิน หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงพนังกนัน  าเซาะตล่ิงพร้อมท าก าแพง

 (หลังวัดศิลานิมิตร) บ้านกองหิน
ปรับปรุงพนังกนัน  าเซาะตล่ิงพร้อมท าก าแพง 
(หลังวัดศิลานิมิตร) สูง 1.50 ม.  ยาว 62.50 ม.

       346,000        346,000

12 ฮอด หางดง โค้งงาม หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านโค้งงาม ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านโค้งงาม กว้าง 5 ม.  
ยาว 9 ม.  สูง 3.40 ม.

       341,000        341,000

รวมต ำบลบ้ำนตำล
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 ฮอด หางดง ดอยค า หมูท่ี่ 8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมูบ่้านดอยค า
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้านดอยค า 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม.  ยาว 27 ม.  หนา 0.15 ม.  
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม.  ยาว 85 ม.  หนา 0.15 ม.  
ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม.  ยาว 60 ม.  หนา 0.15 ม.

       346,000        346,000

14 ฮอด หางดง ห้วยส้มป่อย หมูท่ี่ 9 ปรับปรุงรั วก าแพงวัด รัตนวราราม บ้านห้วย
ส้มป่อย

ปรับปรุงรั วก าแพงวัด รัตนวราราม สูง 1.80 ม.  
ยาว 62.50 ม.

       346,000        346,000

15 ฮอด หางดง ห้วยส้มป่อย หมูท่ี่ 9 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อการกฬีาต้าน
ยาเสพติด บ้านห้วยส้มป่อย

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อการกฬีาต้านยาเสพติด 
พื นลานกว้าง 20 ม.  ยาว 53 ม.  หนา 0.15 ม.

       500,000        500,000

16 ฮอด หางดง วังลุงใหม่ หมูท่ี่ 10 ปรับปรุงท่อส่งน  าเพื่อการเกษตร ปรับปรุงท่อส่งน  าเพื่อการเกษตร        326,600        326,600
17 ฮอด หางดง ท่าหิน หมูท่ี่ 11 ปรับปรุงซ่อมแซมบันไดนาควัดท่าหิน ปรับปรุงซ่อมแซมบันไดนาควัดท่าหิน        197,000        197,000
18 ฮอด หางดง ท่าหิน หมูท่ี่ 11 ปรัปปรุงศูนยบ์ริการผู้สูงอาย-ุประชาชน 

บ้านท่าหิน
ปรัปปรุงศูนยบ์ริการผู้สูงอาย-ุประชาชน บ้านท่าหิน 
กว้าง 4 ม.  ยาว 5 ม.  สูง 3 ม.

         64,400          64,400

19 ฮอด หางดง ท่าหิน หมูท่ี่ 11 ปรับปรุงระบบส่งน  าประปาหมูบ่้านท่าหิน ปรับปรุงระบบส่งน  าประปาหมูบ่้าน          84,500 44,500         
20 ฮอด หางดง หลังกาด หมูท่ี่ 12 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจ า

หมูบ่้านหลังกาด
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 3 ม. ยาว 3.20 ม.  
สูง 6 ม.

       342,600 332,200       

21 ฮอด หางดง โป่ง หมูท่ี่ 13 พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งเพื่อน าสินค้าหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด บ้านโป่ง

ปรับปรุงถนนลูกรังอดัแน่นผิวทางหินคลุก จดุที่ 1 กว้าง 4 ม.
  ยาว 500 ม.  หนาเฉล่ีย 0.35 ม.  จดุที่ 2 กว้าง 4 ม. 
 ยาว 320 ม.  หนาเฉล่ีย 0.35 ม.

       346,000 311,000       

22 ฮอด หางดง แม่ทัง หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ศาลเจา้พ่อแม่ทัง ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ศาลเจา้พ่อแม่ทัง กว้าง 6 ม. 
 ยาว 11 ม.  สูง 3 ม.

       160,000        160,000

22 5,000,000    4,657,900    
1 ฮอด ฮอด แควมะกอก หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงตลาดชุมชน  บ้านแควมะกอก ปรับปรุงตลาดชุมชน  บ้านแควมะกอก กว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. 498,900       491,600       
2 ฮอด ฮอด แควมะกอก หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแควมะกอก ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแควมะกอก 457,000       414,100       
3 ฮอด ฮอด แควมะกอก หมูท่ี่ 1 ปลูกป่า บ้านแควมะกอก จา้งเหมาแรงงานในพื นที่และซื อพันธุ์กล้าไม้ (ปลูกป่าชุมชน) 44,000         44,000         
4 ฮอด ฮอด แพะดินแดง หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแพะดินแดง ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแพะดินแดง 446,600       228,300       
5 ฮอด ฮอด แพะดินแดง หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมล าเหมือง บ้านแพะดินแดง ปรับปรุงล าเหมืองบ้านแพะดินแดง กว้าง 1.80 ม. 

ลึก 0.60 ม.  ยาว 500 ม.
499,500       499,500       

รวมต ำบลหำงดง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
6 ฮอด ฮอด แพะดินแดง หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงลานกจิกรรมโรงเรียนบ้านแคว

มะกอก บ้านแพะดินแดง
ปรับปรุงลานกจิกรรมโรงเรียนบ้านแควมะกอก 
กว้าง 4.10 ม.  ยาว 45 ม.  หนา 0.10 ม.

74,700         74,700         

7 ฮอด ฮอด วังลุง หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน  าบ้านวังลุง หมู ่๓ ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน  าบ้านวังลุง หมู ่3 กว้าง 0.50 ม.
 ลึก 0.40 ม. ยาว 1,000 ม.

200,000       200,000       

8 ฮอด ฮอด ห้วยทราย หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงสระเกบ็น  าบ้านห้วยทราย ปรับปรุงสระเกบ็น  าบ้านห้วยทราย 490,000       490,000       
9 ฮอด ฮอด ห้วยทราย หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงศาลาธรรมและห้องน  า 

บ้านห้วยทราย
ปรับปรุงห้องน  า 1 แห่ง จ านวน 4 ห้อง ปรับปรุงศาลาธรรม 490,000       429,600       

10 ฮอด ฮอด ดงด า หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงระบบประปาหมู ่บ้านดงด า ปรับปรุงระบบประปาหมู ่5 499,800       482,500       
11 ฮอด ฮอด ดงด า หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงซ่อมแซมล าเหมือง บ้านดงด า ปรับปรุงซ่อมแซมล าเหมือง หมู ่5 กว้าง 1.80 ม.

 ลึก 0.60 ม.  ยาว 500 ม.
499,500       499,500       

12 ฮอด ฮอด วังลุง หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงล าเหมืองบ้านวังลุง ม. 3 ปรับปรุงล าเหมืองบ้านวังลุง กว้าง 1.60 ม.  สูง 0.80 ม.  
ยาว 300 ม.

299,000       296,800       

13 ฮอด ฮอด วังลุง หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านวังลุง ม. 3 วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 นิ ว ชั น 8.5 
ยาว 300 ม.

53,300         53,300         

14 ฮอด ฮอด วังลุง หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ซอยวัดโบสถ ์บ้านวังลุง ม. 3

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยวัดโบสถ ์
บ้านวังลุง กว้าง 4 ม.  ยาว 215 ม.  หนา 0.15 ม.

447,700       447,700       

14 5,000,000    4,651,600    
97 30,000,000  28,110,100  

รวมต ำบลฮอด
รวมอ ำเภอฮอด
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