
 

จังหวดัเชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 ฝาง โป่งน ้าร้อน บ้านหนองพนัง 

หมูท่ี่ 1 และบ้านใหม่
ชยาราม หมูท่ี่ 19

โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าเพื่อ
การเกษตร

ปรับปรุงระบบส่งน ้าเพื่อการเกษตรสายทางบ้านหนองพนัง 
หมูท่ี่  1 ต.โป่งน ้าร้อน - เขตติดต่อบ้านใหม่ชยาราม 
หมูท่ี่ 19 ต.เวียงโดยกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร สูง 1.00 เมตร ความยาว 310 เมตร

1,299,200          1,216,000          

2 ฝาง โป่งน ้าร้อน บ้านหัวฝาย หมูท่ี่ 3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทางบ้าน
หัวฝาย ม.3  ต.โป่งน ้าร้อน

กอ่สร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 
0.15 เมตร พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร

221,200             207,100             

3 ฝาง โป่งน ้าร้อน บ้านดอน หมูท่ี่ 2 
บ้านต้นผึ ง หมูท่ี่ 5

โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทางบ้าน
ดอน หมูท่ี่ 2 - บ้านต้นผึ ง หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง
 6.00 เมตรหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 805.00 เมตร

1,955,000          1,955,000          

4 ฝาง โป่งน ้าร้อน บ้านหนองพนัง บ้านดอน
 บ้านหัวฝาย บ้านท่าหัด 
บ้านเปียงกอก
บ้านต้นผึ งใต้

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายใน
ต้าบลโป่งน ้าร้อน

ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย
จ้านวน 476 ลบ.ม.

500,000             500,000             

5 ฝาง โป่งน ้าร้อน บ้านท่าหัด หมูท่ี่ 4   
บ้านหัวฝาย หมูท่ี่ 3

โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าสาย
ทางบ้านท่าหัด ม. 4 ต.โป่งน ้าร้อน - 
บ้านหัวฝาย  ม.3  ต.โป่งน ้าร้อน

กอ่สร้างรางระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร ความยาว 420 เมตร

1,024,600          962,400             

5 5,000,000         4,840,500         
1    ฝาง ม่อนปิน่  หมูท่ี่ 1,2, 3, 4, 

5,6, 7,  10, 12, 13
 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านเป็นระบบ
ประปาภูเขา

 งานขดุวางท่อส่งน ้าดิบระยะทางรวมไม่น้อยกว่า
 13,000 เมตร

5,000,000          4,677,000          

1 5,000,000         4,677,000         
1 ฝาง แม่ขา่ บ้านสบขา่  หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงระบบประปาโดยขยายเขตท่อ

ประปา  พีวีซี ขนาด  2 นิ ว ชั น 8.5  
ความยาว 936 เมตร

ขยายเขตท่อประปา พีวีซี ขนาด ศก.2 นิ ว ชั น 8.5 ความยาว
รวม 936 เมตร

103,400             103,400             

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล

รวมต ำบลโป่งน  ำร้อน

รวมต ำบลม่อนปิน่

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 ฝาง แม่ขา่ บ้านดงป่าลัน หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงถนนสาธารณะโดยการกอ่สร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 บ้านดง
ป่าลัน

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร

261,300             261,300             

3 ฝาง แม่ขา่ บ้านสันม่วง หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงถนนสาธารณะโดยการกอ่สร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่  3 บ้าน
สันม่วง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี่ 3  บ้านสันม่วง 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

246,400             246,400             

4 ฝาง แม่ขา่ บ้านห้วยโจเ้หนือ หมูท่ี่
 4

ปรับปรุงถนนสาธารณะโดยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4 บ้านห้วยโจเ้หนือ 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร

392,000             392,000             

5 ฝาง แม่ขา่ บ้านแม่ขา่ หมู ่5 ปรับปรุงถนนสาธารณะโดยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 
บ้านแม่ขา่

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 บ้านแม่ขา่ 
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 403 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,209 ตารางเมตร

656,600             656,600             

6 ฝาง แม่ขา่ บ้านหล่ายฝาง หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงถนนสาธารณะโดยการกอ่สร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 6 
บ้านหล่ายฝาง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 6 บ้านหล่ายฝาง 
สายเหมืองดง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร

350,000             350,000             

7 ฝาง แม่ขา่ บ้านสันต้นเปา หมูท่ี่ 7 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ชั นเดียว คสล. กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ชั นเดียว คสล. บ้านสันต้นเปา 
หมูท่ี่ 7 ต้าบลแม่ขา่ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร

325,800             325,800             

8 ฝาง แม่ขา่ บ้านเด่นเวียงไชย 
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ชั นเดียว คสล. กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ชั นเดียว คสล. บ้านเด่นเวียงไชย 
(ห้วยเด่ือ) หมูท่ี่ 8 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร

280,000             280,000             

9 ฝาง แม่ขา่ บ้านสันป่าไหน่ หมูท่ี่ 9 ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ชั น
เดียว คสล.

ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ชั นเดียว คสล.บ้านสันป่า
ไหน่ หมูท่ี่ 9 ขนาดพื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร

342,500             342,500             

10 ฝาง แม่ขา่ บ้านใหม่หล่ายฝาง
หมูท่ี่ 10

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ชั นเดียว คสล. กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ชั นเดียว คสล. บ้านใหม่หล่ายฝาง
 หมูท่ี่ 10 ต้าบลแม่ขา่ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร

390,000             390,000             
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 ฝาง แม่ขา่ บ้านหนองออ้ม

หมูท่ี่ 11
ปรับปรุงถนนสาธารณะโดยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้าบลแม่ขา่ เชื่อม หมูท่ี่ 11
 บ้านแม่ป่าไผ่ ต้าบลแม่คะ  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150
 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร

369,600             369,600             

12 ฝาง แม่ขา่ บ้านมิตรภาพ หมูท่ี่ 12 ปรับปรุงถนนสาธารณะโดยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว
 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร

443,500             443,500             

13 ฝาง แม่ขา่ บ้านห้วยโจใ้ต้ หมูท่ี่ 13 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั นเดียว 
คสล.

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั นเดียว คสล. บ้านห้วยโจใ้ต้ 
หมูท่ี่ 13 ต้าบลแม่ขา่  ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร

319,000             301,700             

14 ฝาง แม่ขา่ บ้านหล่ายฝาง หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงถนนสาธารณะด้วยผิวจราจร 
Overlay

ปรับปรุงถนนสาธารณะด้วยผิวจราจร Overlay  หมูท่ี่ 6 
บ้านหล่ายฝาง เชื่อมหมูท่ี่ 10 บ้านใหม่หล่ายฝาง 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร

519,900             519,900             

14 5,000,000         4,982,700         
1 ฝาง แม่คะ บ้านดอยป่าไผ่ หมูท่ี่ 

15
โครงการปรับปรุงแหล่งน ้า งานขดุลอก
อา่งเกบ็น ้าดอยป่าไผ่  เพื่อเป็นแหล่งกกั
เกบ็น ้าและเป็นแกม้ลิงเพื่อป้องกนัปัญหา
น ้าป่าไหลหลาก

งานขดุลอก  อา่งเกบ็น ้าพื นที่ประมาณ 12,000 ตร.ม. 
ลึกเฉล่ีย 3 ม. ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 36,000 ลบ.ม.

1,960,000          1,960,000          

2 ฝาง แม่คะ บ้านดอยป่าไผ่ 
บ้านห้วยไคร้ 
บ้านไร่ บ้านแม่ป่าไผ่

โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้า งานขดุลอก
ล้าห้วยแม่ป่าไผ่ที่ตื นเขนิเพื่อส่งน ้าเขา้
พื นที่เกษตรกรรม

งานขดุลอกล้าห้วยแม่ป่าไผ่ความยาวประมาณ 7,800 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2 ม. ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 50,000 ลบ.ม.

1,120,000          1,120,000          

3 ฝาง แม่คะ บ้านเหมืองแร่ โครงการปรับปรุงตลาดกลาง งานเทลาน คสล.หนา 0.15 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า
1,800 ตร.ม.

930,000             930,000             

4 ฝาง แม่คะ บ้านหนองบวัค้า โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน
งานกอ่สร้างหอถงัสูง  พร้อมติดตั งถงักรอง

งานกอ่สร้างหอถงัสูง ขนาด 9 ม. พร้อมติดตั งถงักรอง 
ขนาด 1.20 ม.

490,000             477,000             

รวมต ำบลแม่ข่ำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
5 ฝาง แม่คะ บ้านหนองบวกช้าง โครงการปรับปรุงแหล่งน ้า งานขดุลอก

อา่งเกบ็น ้าหนองบวกช้าง   เพื่อเป็นแหล่ง
กกัเกบ็น ้าแกไ้ขปัญหาน ้าอปุโภคบริโภค

งานขดุลอกอา่งเกบ็น ้า  พื นที่ประมาณ 5,000 ตร.ม.
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม.

500,000             500,000             

5 5,000,000         4,987,000         
1 ฝาง แม่งอน บ้านปางควาย ม.6 

เชื่อม บ้านทุ่งหลุก
 ม.7 ต.แม่งอน

 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าเพื่อ
การเกษตร

 กอ่สร้างคลองส่งน ้า คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. 
ยาว 450.00 ม. ความลึก 1.00 ม.   หนา 0.15 ม.

1,985,000          1,985,000          

2 ฝาง แม่งอน บ้านทุ่งหลุก ม.7 เชื่อม
 บ้านแม่งอนขี เหล็ก 
ม.4  ต.แม่งอน

 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าเพื่อ
การเกษตร

กอ่สร้างคลองส่งน ้า คสล.  ขนาดกว้าง 1.00 ม.  ความยาว 
450.00 ม. ความลึก 1.00 ม. ความหนา 0.15 ม.

1,985,000          1,985,000          

3 ฝาง แม่งอน บ้านใหม่ทุ่งเจริญ  
ม.15 ต.แม่งอน

 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าเพื่อ
การเกษตร

 กอ่สร้างคลองส่งน ้า คสล.  ขนาดกว้าง 1.00 ม.  ความยาว 
82.00 ม. ความลึก 1.00 ม.   ความหนา 0.15 ม.

341,000             341,000             

4 ฝาง แม่งอน บ้านห้วยลึก  ม.3  โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าเพื่อ
การเกษตร

 กอ่สร้างคลองส่งน ้า คสล.ขนาดกว้าง 1.00 ม. ความยาว 
120.00 ม. ความลึก 1.00 ม. ความหนา 0.15 ม.

536,000             536,000             

5 ฝาง แม่งอน บ้านปางควาย  ม.6 
และบ้านทุ่งหลุก ม.7

 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 153,000             153,000             

5 5,000,000         5,000,000         
1 ฝาง แม่สูน บ้านแม่สูนหลวง 

หมูท่ี่ 1
ปรับปรุงฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงฝายน ้าล้น ค.ส.ล.ความกว้างสันฝาย 6 ม. ยาว 8 ม. 453,200             374,200             

2 ฝาง แม่สูน บ้านปางสัก หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงล้าเหมืองกลางบ้าน ปรับปรุงล้าเหมือง ระยะทาง 1,345 ม. ปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 1,134.24 ลบ.ม.

225,700             170,100             

3 ฝาง แม่สูน บ้านแม่สูนน้อย หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงอา่งเกบ็น ้าโป่งน ้าดัง ปรับปรุงอา่งเกบ็น ้าพร้อมวางกล่องเกเบี ยน ขนาดพื นที่
ปากบ่อ 12,606 ตร.ม.

593,600             381,800             

รวมต ำบลแม่คะ

รวมต ำบลแม่งอน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 ฝาง แม่สูน บ้านสันป่าแดง หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงถงัเกบ็น ้า ปรับปรุงถงัเกบ็น ้า กว้าง 5.00 ม ยาว 12.00 ม. สูง 3.00 

ม. พร้อมวางท่อ 800 ม
431,900             410,100             

5 ฝาง แม่สูน บ้านล้องออ้ หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม 
ยาว 65.00 ม หนา 0.15 เมตร

143,300             127,300             

6 ฝาง แม่สูน บ้านต้นส้าน หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงสระเกบ็น ้าสาธารณประโยชน์
หมูบ่้าน

ขดุลอกสระเกบ็น ้า ขนาดพื นที่ปากบ่อ 752 ตร.ม. 76,500               49,200               

7 ฝาง แม่สูน บ้านหนองยาว หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงอา่งเกบ็น ้าหนองเรือ ขดุลอกอา่งเกบ็น ้า ขนาดกว้าง 108 เมตร ยาว 240 เมตร 700,000             482,300             
8 ฝาง แม่สูน บ้านเพชรไพฑูรย ์

หมูท่ี่ 8
ปรับปรุงล้าเหมืองฝายยาว ขดุลอกล้าเหมือง ระยะทาง 1,000 ม. 166,400             166,400             

9 ฝาง แม่สูน บ้านสันดินแดง หมูท่ี่ 9 ปรับปรุงท่อประปา 3 นิ ว ชั น  8.5 
ระยะทาง 2,200 เมตร

วางท่อประปาขนาด ๓ นิ ว ชั น ๘.๕ ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร 316,700             303,800             

10 ฝาง แม่สูน บ้านสันมะเฟือง 
หมูท่ี่ 10

ปรับปรุงท่อประปา ๒ นิ ว  ชั น 8.5 วางท่อประปาขนาด ๒ นิ ว ชั น ๘.๕ ระยะทาง ๔,๕๐๐ เมตร 295,000             282,900             

11 ฝาง แม่สูน บ้านสันป่าเกี๊ยะ 
หมูท่ี่ 11

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

209,600             184,300             

12 ฝาง แม่สูน บ้านสันมะม่วง 
หมูท่ี่ 12

ปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ปรับปรุงลาน คสล. กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๑ เมตร 37,100               33,000               

13 ฝาง แม่สูน บ้านใหม่โป่งผา 
หมูท่ี่ 13

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน ้า 
และราวกนัตก

102,200             96,800               

14 ฝาง แม่สูน บ้านสันติพัฒนา
หมูท่ี่ 14

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุง ท่อส่งน ้า และ ระบบกรอง จ้านวน 1 แห่ง 469,700             446,100             

15 ฝาง แม่สูน บ้านใหม่ชัยเกษม 
หมูท่ี่ 15

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

245,300             215,700             

16 ฝาง แม่สูน บ้านหนองยาวใต้ 
หมูท่ี่ 16

ปรับปรุงริมตล่ิงโดยการวางกล่องเกเบี ยน วางกล่องเกเบี ยน ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร
สูง ๑ เมตร จ้านวน 75 กล่อง

337,800             218,300             
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
17 ฝาง แม่สูน บ้านหนองยาวเหนือ 

หมูท่ี่ 17
ปรับปรุงทางระบายน ้าโดยการ 
วางท่อลอดเหล่ียม

วางท่อลอดเหล่ียม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตรยาว ๖ เมตร 196,000             177,500             

17 5,000,000         4,119,800         
1 ฝาง เวียง บ้านโป่งถบื หมูท่ี่ 12 ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีรอยต่อตามยาว 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 202.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

500,000             494,800             

2 ฝาง เวียง บ้านโป่งใน หมูท่ี่ 15 ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีรอยต่อตามยาว 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.30 เมตร หนา 0.15 เมตร

300,000             290,700             

3 ฝาง เวียง บ้านสันทรายคองน้อย
 หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน วางท่อเมนประปาหมูบ่้านท่อ PVC เส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 นิ ว 
ระยะทางประมาณ 408 เมตร, วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนยก์ลาง
 2 นิ ว ระยะทางประมาณ 1,955 เมตร ความยาวรวม
ประมาณ 2,363 เมตร

250,000             238,500             

4 ฝาง เวียง บ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ติดตั งงานระบบไฟฟ้า และวางท่อเมนประปาหมูบ่้านท่อ PVC 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 นิ ว ระยะทางรวมประมาณ 2,250 เมตร

250,000             231,000             

5 ฝาง เวียง บ้านปางผึ ง หมูท่ี่ 16 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน วางท่อเมนประปาหมูบ่้านท่อ PVC  เส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 นิ ว 
ระยะทางรวมประมาณ 2,600 เมตร

250,000             238,500             

6 ฝาง เวียง บ้านใหม่คองน้อย 
หมูท่ี่ 17

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน วางท่อเมนประปาหมูบ่้านท่อ PVC เส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ ว
ระยะทางประมาณ 598 เมตร, ท่อ PVC เส้นผ่าศูนยก์ลาง 
3 นิ ว ระยะทางประมาณ 604 เมตร ความยาวรวมประมาณ
 1,202 เมตร

250,000             238,200             

7 ฝาง เวียง บ้านสันป่ายาง 
หมูท่ี่ 10

ปรับปรุงแหล่งน ้าอา่งเกบ็น ้าห้วยเฮ่ียน พื นที่ขดุลอกประมาณ 7.00 ไร่ 
ปริมาตรดินขดุ 23,920 ลูกบาศกเ์มตร

1,100,000          794,600             

8 ฝาง เวียง บ้านห้วยบอน 
หมูท่ี่ 13

ปรับปรุงคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างคลองส่งน ้า คสล.   ความยาวรวม 733 เมตร 1,000,000          998,800             

รวมต ำบลแม่สูน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
9 ฝาง เวียง บ้านต้นหนุน หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงถนน หลัง ธกส. บ้านต้นหนุน ม.

5 - บ้านริมฝาง ม.9
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 275 เมตร              805,000 734,000             

10 ฝาง เวียง บ้านต้นหนุน หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงล้าเหมืองคูเมือง (ก้าแพงเมืองฝาง) ปรับปรุงล้าเหมืองคูเมือง  ล้าเหมืองขา้งปัม้ ปตท.  
ล้าเหมืองร่องขา่ ความยาว 3,861 เมตร

             295,000 274,100             

10 5,000,000         4,533,200         
1 ฝาง สันทราย หมูท่ี่  1  หมูท่ี่ 4 

ต้าบลสันทราย
ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร  หมูท่ี่ 1 เชื่อม หมูท่ี่ 4  

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดกว้าง  4เมตร  ยาว  2,000  เมตร 347,000 347,000 

2 ฝาง สันทราย หมูท่ี่ 2  หมูท่ี่ 11 
ต้าบลสันทราย

ซ่อมแซมสะพานเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร  หมูท่ี่ 2 

ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 15.00  เมตร

450,000 439,000             

3 ฝาง สันทราย หมูท่ี่ 3  6  7 15 
และ 16

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เจาะบ่อบาดาลขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว 
ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร จ้านวน 2 บ่อพร้อมเคร่ืองสูบน ้า
บาดาลระบบน ้ามัน

436,000 436,000 

4 ฝาง สันทราย หมูท่ี่ 4 บ้านห้วยงูนอก เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เจาะบ่อบาดาลขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว 
ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร จ้านวน 2 บ่อพร้อมเคร่ืองสูบน ้า
บาดาลระบบน ้ามัน

472,000 436,300             

5 ฝาง สันทราย หมูท่ี่  5  บ้านห้วยงูใน ปรับปรุงลานประกอบพิธีสุสานสาธารณะ เทลานคอนกรีตขนาด  พื นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 300,000 300,000 
6 ฝาง สันทราย หมูท่ี่ 6  บ้านต้นส้าน เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบประปา

หมูบ่้าน
เจาะบ่อบาดาลขนาดบ่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว 
ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร

215,500 215,500 

7 ฝาง สันทราย หมูท่ี่ 8  บ้านสันต้นดู่ ขดุลอกแหล่งน ้าผิวดินเพื่อปรับปรุงและ
เพิ่มศักยภาพระบบประปาหมูบ่้าน

ขดุลอกแหล่งน ้าผิวดิน ขนาดกว้าง  35 เมตร ยาว 35 เมตร 
 ลึก 3  เมตร

115,000 115,000 

8 ฝาง สันทราย หมูท่ี่ 9  
บ้านห้วยงูกลาง

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เจาะบ่อบาดาลขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว 
ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร จ้านวน 2 บ่อ
พร้อมเคร่ืองสูบน ้าบาดาลระบบน ้ามัน

472,000 436,300             

รวมต ำบลเวยีง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
9 ฝาง สันทราย หมูท่ี่ 9  

บ้านห้วยงูกลาง
เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบประปา
หมูบ่้าน

เจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว 
ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร

215,500 215,500 

10 ฝาง สันทราย หมูท่ี่ 10  บ้านสบมาว เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เจาะบ่อบาดาลขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว 
ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร จ้านวน 1 บ่อ 
พร้อมเคร่ืองสูบน ้าบาดาลระบบน ้ามัน

236,000 236,000 

11 ฝาง สันทราย หมูท่ี่ 11  บ้านใหม่
สันต้นดู่

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เจาะบ่อบาดาลขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว 
ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร จ้านวน 1 บ่อ 
พร้อมเคร่ืองสูบน ้าบาดาลระบบน ้ามัน

236,000 236,000 

12 ฝาง สันทราย หมูท่ี่ 12 บ้านสันป่าขา่ ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปา โดยการเปล่ียนท่อเมนประปาหมูบ่้าน 
ระยะทาง 2,000 เมตร

176,900 176,900 

13 ฝาง สันทราย หมูท่ี่ 12 , หมู ่4 ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 1,000 เมตร 150,000 150,000 

14 ฝาง สันทราย หมูท่ี่  13  
บ้านสันหนองเขยีว

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาโดยการเดินท่อเมนพร้อมเจาะบ่อ
บาดาลขนาดบ่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 
เมตร

316,100 316,100 

15 ฝาง สันทราย หมูท่ี่  14  
บ้านใหม่เหนือ

เจาะบ่อบาดาลเพื่ออปุโภคบริโภคแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

เจาะบ่อบาดาลขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว 
ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร จ้านวน 1 บ่อ 
พร้อมเคร่ืองสูบน ้าบาดาลระบบน ้ามัน

236,000 236,000 

16 ฝาง สันทราย หมูท่ี่  7 13 14 ปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  230.00  เมตร หนา 0.04  เมตร

386,000 386,000 

17 ฝาง สันทราย หมูท่ี่  17  
บ้านต้นส้านใน

เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบประปา
หมูบ่้าน

เจาะบ่อบาดาลขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว 
ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร จ้านวน 1 บ่อ
พร้อมเคร่ืองสูบน ้าบาดาลระบบไฟฟ้า

240,000 240,000 

17 5,000,000         4,917,600         
74        40,000,000        38,057,800

รวมต ำบลสันทรำย
รวมอ ำเภอฝำง
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