
 

จังหวัด เชยีงใหม่
ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบกิจ่ำย

 ที่ (บำท) (บำท)
1 ไชยปราการ ปงต า บา้นปงต า หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงลานกีฬาหมูบ่า้น ปรับปรุงลานกีฬาหมูบ่า้น กว้าง 32 ม. ยาว 40 ม.         590,000        590,000
2 ไชยปราการ ปงต า บา้นท่า หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ่า้น ปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ่า้น 

วางท่อยาวไม่นอ้ยกว่า 1,944 ม.
        490,000 432,100       

3 ไชยปราการ ปงต า บา้นท่า หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก         300,000 300,000       

4 ไชยปราการ ปงต า บา้นปางควาย 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงบอ่น  าบาดาลและเท
คอนกรีตเสริมไม้ไผ่

ปรับปรุงบอ่น  าบาดาลและเทคอนกรีตเสริมไม้ไผ่         590,000 587,300       

5 ไชยปราการ ปงต า บา้นมิตรอรัญ 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น           52,700          52,700

6 ไชยปราการ ปงต า บา้นมิตรอรัญ 
หมูท่ี่ 4

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของ
หมูบ่า้น

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของหมูบ่า้น         537,300 536,700       

7 ไชยปราการ ปงต า บา้นปา่รวก 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงลานฌาปนสถานประจ า
หมูบ่า้น

ปรับปรุงลานฌาปนสถานประจ าหมูบ่า้น         590,000        590,000

8 ไชยปราการ ปงต า บา้นหว้ยม่วง 
หมูท่ี่ 6

ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ระยะทาง 320 ม. 
กว้าง 4 ม.

        590,000        590,000

9 ไชยปราการ ปงต า บา้นหว้ยบง 
หมูท่ี่ 7

ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ระยะทาง 320 ม.
 กว้าง 4 ม.

        590,000        590,000

10 ไชยปราการ ปงต า บา้นทุ่งยาว 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น         585,625 585,100       

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสริมควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 ไชยปราการ ปงต า บา้นปงต า 

หมูท่ี่ 1
ต่อเติมหอ้งน  าสาธารณะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ปงต า

ต่อเติมหอ้งน  าสาธารณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลปงต า

          84,375 84,300         

11 5,000,000    4,938,200    
1 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นแม่ทะลบ 

หมูท่ี่ 1
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ า
หมูบ่า้น

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น 
กว้าง 7 ม. สูง 3.50 ม. ยาว 21 ม.

        509,146 509,100       

2 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นแม่ทะลบ 
หมูท่ี่ 1

ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ กว้าง 4 ม. 
ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม.

        109,463 106,400       

3 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นปา่แดง 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ า
หมูบ่า้น

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น
 พื นที่ไม่นอ้ยกว่า 102 ตร.ม.

        701,225 701,200       

4 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นปา่งิ ว 
หมูท่ี่ 3

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจ า
หมูบ่า้น

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น 
กว้าง 7 ม. ยาว 20 ม. สูง 3 ม.

        700,000        700,000

5 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นดอยหล่อ 
หมูท่ี่ 4

ต่อเติมถนนและลานอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ประจ าหมูบ่า้น 
(บา้นดอยหล่อ)

ต่อเติมถนนและลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม
ไม้ไผ่ประจ าหมูบ่า้น (บา้นดอยหล่อ)

        344,713 344,700       

6 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นดอยหล่อ 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงศาลาประจ าหมูบ่า้นและต่อ
เติมอาคารอเนกประสงค์
(บา้นโปง่จ๊อก)

ปรับปรุงศาลาประจ าหมูบ่า้นและต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ กว้าง 9 ม. ยาว 12.50 ม. 
สูง 2.50 ม.

        362,802 360,400       

7 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นดง 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 
และต่อเติมลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ และต่อเติมลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร กว้าง 6 ม. สูง 3 ม. 
ยาว 30 ม.

        698,201 698,200       

8 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นใหม่พัฒนา 
หมูท่ี่ 6

ต่อเติมลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร

ต่อเติมลานตากผลผลิตทางการเกษตร 
พื นที่รวมไม่นอ้ยกว่า 1,805 ตร.ม.

        518,496 518,400       

9 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นใหม่พัฒนา 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม.
 สูง 3 ม.

        189,494 189,400       

รวมต ำบลปงต ำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นใหม่พัฒนา 

หมูท่ี่ 6
ปรับปรุงฝายชะลอน  าและถังเก็บ
น  าประปาหมูบ่า้น

ปรับปรุงฝายชะลอน  าและถังเก็บน  าประปาหมูบ่า้น 
กว้าง 1 ม. ยาว 3 ม. สูง 1 ม.

        106,911 106,900       

11 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นหว้ยต้นตอง 
หมูท่ี่ 7

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 3 ม. ยาว 9 ม.
 สูง 3 ม.

        120,610 120,600       

12 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นหว้ยต้นตอง 
หมูท่ี่ 7

ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ กว้าง 4 ม. 
ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม.

        554,549 554,500       

13 ไชยปราการ แม่ทะลบ บา้นแม่ทะลบ 
หมูท่ี่ 1

ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ กว้าง 4 ม. 
ยาว 42.50 ม. หนา 0.15 ม.

          84,218 84,200         

13 4,999,828    4,994,000   
1 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นแม่ขิ หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์  กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม.         330,000        330,000

2 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นแม่ขิหล่ายฝาง
 หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ฌา
ปนสถานบา้นแม่ขิหล่ายฝาง

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน
บา้นแม่ขิหล่ายฝาง

          90,820 90,800         

3 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นแม่ขิหล่ายฝาง
 หมูท่ี่ 2

ซ่อมแซมหลังคาศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมูบ่า้น

ซ่อมแซมหลังคาศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น           90,820 90,800         

4 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นแม่ขิหล่ายฝาง
 หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงประปาประจ าหมูบ่า้น ปรับปรุงประปาประจ าหมูบ่า้น           68,340 68,300         

5 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นศรีดงเย็น 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงโรงน  าด่ืมชุมชน ปรับปรุงโรงน  าด่ืมชุมชน         156,000        156,000

6 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นศรีดงเย็น 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงระบบประปาภเูขา และรั ว
กั นแนวเขตประปาศรีดงเย็น

ปรับปรุงระบบประปาภเูขา         154,000        154,000

7 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นอินทาราม 
หมูท่ี่ 4

ต่อเติมรั วสุสาน ต่อเติมรั วสุสานบา้นอินทาราม         248,400 242,700       

8 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นอ่าย 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น         325,325 314,100       

รวมต ำบลแมท่ะลบ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
9 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นร้องธาร 

หมูท่ี่ 6
ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม.         250,000        250,000

10 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นทรายขาว 
หมูท่ี่ 7

ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น         310,000 290,400       

11 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นหนองปา่ซาง 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงลานฌาปนสถาน ปรับปรุงลานฌาปนสถาน ขนาด 700 ตร.ม.         250,000 230,100       

12 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นดงปา่สัก 
หมูท่ี่ 9

ต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก         330,000 317,200       

13 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นหวัฝาย 
หมูท่ี่ 10

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชน         310,000        310,000

14 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นกิ่วจ าป ี
หมูท่ี่ 11

ปรับปรุงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก

ปรับปรุงท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก           31,600          31,600

15 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นกิ่วจ าป ี
หมูท่ี่ 11

ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น ระยะทาง 3,920 ม.         218,400 205,000       

16 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นสันทราย
 หมูท่ี่ 12

ต่อเติมไหล่ถนนในหมูบ่า้น ต่อเติมไหล่ถนนในหมูบ่า้น         250,000 230,100       

17 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นถ  าตับเตา 
หมูท่ี่ 13

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจ า
หมูบ่า้น

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น 
กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.

        250,000 242,500       

18 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นปาง
มะขามปอ้ม 

หมูท่ี่ 14

ปรับปรุงระบบน  าประปาหมูบ่า้น ปรับปรุงระบบน  าประปาหมูบ่า้น         250,000 234,600       

19 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นเชียงหมั น 
หมูท่ี่ 15

ปรับปรุงลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร

ปรับปรุงลานตากผลผลิตทางการเกษตร         250,000 230,100       

20 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นแพะ 
หมูท่ี่ 16

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมูบ่า้น

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ประจ าหมูบ่า้น 
กว้าง 9 ม. ยาว 16 ม.

        250,000        250,000
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
21 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นด้ง หมูท่ี่ 17 ต่อเติมอาคารเก็บของประจ าหมูบ่า้น ต่อเติมอาคารเก็บของประจ าหมูบ่า้น         127,050 124,700       
22 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นด้ง หมูท่ี่ 17 ปรับปรุงประปาประจ าหมูบ่า้น ปรับปรุงประปาหมูบ่า้น         122,520 122,500       
23 ไชยปราการ ศรีดงเย็น บา้นเวียงผาพัฒนา

 หมูท่ี่ 18
ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 ม. ยาว 451 ม.
        250,000 238,600       

24 ไชยปราการ ศรีดงเย็น หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล

          84,375 84,300         

24 4,997,650     4,838,400    
1 ไชยปราการ หนองบวั บา้นเด่น หมูท่ี่ 1 ต่อเติมโรงครัวประจ าหมูบ่า้น ต่อเติมโครงหลังคาเหล็ก กว้าง 12 ม. ยาว 16 ม.         450,000        450,000
2 ไชยปราการ หนองบวั บา้นหว้ยไผ่ 

หมูท่ี่ 2
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ า
หมูบ่า้น

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น 
กว้าง 7 ม. ยาว 28 ม.

        450,000        450,000

3 ไชยปราการ หนองบวั บา้นหนองบวั 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงถังเก็บน  าประจ าหมูบ่า้น ปรับปรุงถังเก็บน  าประจ าหมูบ่า้น         490,600 446,800       

4 ไชยปราการ หนองบวั บา้นทา หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงระบบท่อประปาและถัง
เก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงระบบท่อประปาและถังเก็บน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 10 ม. สูง 4 ม.

        435,000 396,600       

5 ไชยปราการ หนองบวั บา้นต้นโชค 
หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงระบบท่อประปาและถัง
เก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงระบบท่อประปาและถังเก็บน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

        435,000 396,600       

6 ไชยปราการ หนองบวั บา้นถ  าง๊อบ 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงซุ้มประตูคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

ปรับปรุงซุ้มประตูคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 ม. 
ยาว 9 ม. สูง 4 ม. จ านวน 4 แหง่

        435,000 396,600       

7 ไชยปราการ หนองบวั บา้นปง 
หมูท่ี่ 7

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม.         435,000 396,600       

8 ไชยปราการ หนองบวั บา้นปาง 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ า
หมูบ่า้น

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น         435,000 396,600       

9 ไชยปราการ หนองบวั บา้นปา่แดง 
หมูท่ี่ 9

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก         435,000 396,600       

รวมต ำบลศรีดงเย็น
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชมุชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมตัิ อนุมตัเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 ไชยปราการ หนองบวั บา้นใหม่หนองบวั

 หมูท่ี่ 10
ปรับปรุงบอ่น  าร้อนและอาคาร ปรับปรุงบอ่น  าร้อนและอาคาร กว้าง 8 ม. 

ยาว 24 ม. สูง 4 ม.
        490,600 446,700       

11 ไชยปราการ หนองบวั บา้นถ้าผาผึ ง 
หมูท่ี่ 11

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์         424,200 386,400       

12 ไชยปราการ หนองบวั บา้นหนองบวั 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงประตูระบายน  าแบบมี
พวงมาลัย

ปรับปรุงประตูระบายน  าแบบมีพวงมาลัย 
ขนาดกว้าง 2 ม. จ านวน 2 ช่อง

          84,375 84,300         

12 4,999,775     4,643,800    
60 19,997,253   19,414,400 

รวมต ำบลหนองบวั
รวมอ ำเภอไชยปรำกำร
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