
 

จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านเจด็ยอด 

หมูท่ี่ 2
กอ่สร้างศูนยฟ์ื้นฟูผู้พิการและผู้สูงอายุ กอ่สร้างศูนยฟ์ื้นฟูผู้พิการและผู้สูงอายุ 1,000,000      656,700        

2 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านช่างเค่ียน 
หมู ่ 1

การขอน ้าภูมิภาคศูนยพ์ุทธธรรมหนองฮ่อ การขอน ้าภูมิภาคศูนยพ์ุทธธรรมหนองฮ่อ 50,000           -                

3 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านช่างเค่ียน ซ่อมแซมอาคารบ้าเพ็ญบุญวัดช่างเค่ียน ซ่อมแซมอาคารบ้าเพ็ญบุญวัดช่างเค่ียน 230,000        211,600        
4 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านช่างเค่ียน ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงบ้านช่าง

เค่ียน
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ผู้สูงบ้านช่างเค่ียน 304,148        303,400        

5 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านเจด็ยอด ต่อเติมอาคาร รพสต. ช้างเผือก ต่อเติมอาคาร รพสต. ช้างเผือก 300,000        296,400        
6 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านเจด็ยอด กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านเจด็ยอด กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านเจด็ยอด 250,000        250,000        
7 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านเจด็ยอด กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.วัดเจด็ยอด กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.วัดเจด็ยอด 250,000        249,900        
8 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านขว่งสิงห์ 

หมูท่ี่ 3
ปรับปรุงที่ท้าการคณะกรรมการหมูบ่้าน
และสร้างอาคารบริการผู้สูงอายุ

ปรับปรุงอาคารขนาด 8x16 ม. ห้องน ้าขนาด 2x3 ม. 
พร้อมสุขภัณฑ์ ปรับปรุงบ่อบ้าบัดน ้าเสีย และปรับภูมิทัศน์

1,400,000      1,367,500     

9 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านขนุช่างเค่ียน กอ่สร้างอาคารร้านค้าชุมชน กอ่สร้างอาคารร้านค้าชุมชน กว้าง 4 ม. ยาว 12 ม. 267,000        264,500        
10 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านขนุช่างเค่ียน ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ รร.ศรีเนห์รู ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 7 ม. ยาว 10 ม. 301,000        285,400        
11 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านขนุช่างเค่ียน กอ่สร้างห้องน ้า กอ่สร้างห้องน ้า ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 6 ม. 99,000           90,900          
12 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านสวนสวย กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสวนสวย กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ สุสาน ศรีสุด 450,000        450,000        
13 เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก บ้านขนุช่างเค่ียน ซ่อมแซมถนนสายทางบ้านขนุช่างเค่ียน-

ห้วยตึงเฒ่า
ซ่อมแซมถนนสายทางบ้านขนุช่างเค่ียน-ห้วยตึงเฒ่า 98,000           98,000          

13 4,999,148     4,524,300    
1 เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บ้านบวกครกหลวง

 หมูท่ี่ 1
โครงการพัฒนาและสร้างความเขม้แขง็ใน
ชุมชน

กอ่สร้างป้อมยามประจ้าหมูบ่้าน และปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาภายในวัดบวกครก

1,010,000      479,300        

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล

รวมต ำบลช้ำงเผือก

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
2 เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บ้านศรีบัวเงิน 

หมูท่ี่ 2
กอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม วัดศรีบัวเงิน กอ่สร้างรั วและต่อเติมอาคารเกบ็ของ ฝ้าเพดาน ทาสี 400,000        399,000        

3 เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บ้านศรีบัวเงิน 
หมูท่ี่ 2

ขยายพื นที่ร้านค้าชุมชนและกอ่สร้างเวที
พร้อมอปุกรณ์ส้าหรับท้ากจิกรรมผู้สูงอายุ

ขยายพื นที่ร้านค้าชุมชนและกอ่สร้างเวทีพร้อมอปุกรณ์
ส้าหรับท้ากจิกรรมผู้สูงอายุ

220,000        173,600        

4 เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บ้านศรีบัวเงิน 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ปรับปรุงต่อเติมอาคาร รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน 300,000        300,000        

5 เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บ้านศรีบัวเงิน 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงพื นที่ล้าเหมืองสาธารณะ 
ด้วยแรงงานคน

ปรับปรุงพื นที่ล้าเหมืองสาธารณะด้วยแรงงานคน 250,000        234,000        

6 เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บ้านศรีบัวเงิน 
หมูท่ี่ 2

ส่งเสริมอาชีพการเลี ยงไกไ่ข่ อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพการเลี ยงไกไ่ข่ 200,000        79,200          

7 เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บ้านศรีบัวเงิน 
หมูท่ี่ 2

ผลิตปุย๋อนิทรียช์ุมชนเพื่อชุมชน ผลิตปุย๋อนิทรียช์ุมชนเพื่อชุมชน 370,000        -                

8 เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บ้านศรีบัวเงิน 
หมูท่ี่ 2

สอนงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความ
มัน่คงพัฒนาเศรษฐกจิ

อบรมให้ความรู้ ออกแบบตัดเยบ็เสื อผ้า ท้าโคม ท้าดอกไม้
จากกระดาษ ท้าขนม แกะสลักผักผลไม้ เพาะเห็ดฝาง
ในตระกร้า

150,000        148,800        

9 เมืองเชียงใหม่หมูท่ี่ ๓ บ้านดอนจั่นต้าบลท่าศาลาบ้านดอนจั่น 
หมูท่ี่ 3

ต่อเติมปรับปรุงศาลา กฎุิส้านักสงฆ์ ณ 
ส้านักสงฆ์สันทรายราชมงคล  และปรับปรุง
ขอบบ่อ บริเวณแปลงสาธิต พร้อมขดุลอกล้า
เหมือง

1. ต่อเติมปรับปรุงศาลา กฎุิส้านักสงฆ์ ณ ส้านักสงฆ์สันทราย
ราชมงคล พร้อมทั งปรับปรุงต่อเติมโรงครัว และทางปิดทาง
ระบายน ้า 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงขอบบ่อ 
บริเวณแปลงสาธิต พร้อมขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ

700,000        680,300        

10 เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บ้านดอนจั่นพัฒนา หมูบ่้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หัตถกรรม
ล้านนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้าป้าย รูปแบบ
โคมไฟ/ไม้ไผ่ขด ท้าสัญลักษณ์แสดงสินค้า
 และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม

1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม ก้าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
โคมไฟ กระดาษสา กระดาษจนีแดง หวาย 
พร้อมจดัซื ออปุกรณ์ 
2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม ก้าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์
ไม้ไผ่ขดพร้อมจดัซื ออปุกรณ์

700,000        100,000        

2/13



ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา บ้านบวกครกพัฒนา โครงการปรับปรุงพื นที่ล้าเหมือง

สาธารณประโยชน์และขดุลอกระบายน ้า
พร้อมวางท่อระบายน ้าคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน และปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนช้ารุดภายในหมูบ่้าน

๑.ปรับปรุงพื นที่ล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ด้วยแรงคน 
๒.ขดุลอกระบายน ้าพร้อมวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ่้าน 
๓.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช้ารุดภายในหมูบ่้าน

700,000        681,600        

11 5,000,000     3,275,800    
1 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านแม่ขา่ หมูท่ี่ 1 ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบ่้านเพื่อ

จดัตั งศูนยก์ารเรียนรู้
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 2 ชั น 428,000        410,400        

2 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านป่าพร้าวนอก 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ารุงระบบประปาและ
ปรับเปล่ียนอปุกรณ์ประปา

เจาะบ่อบาดาลขนาด 4 นิ ว พร้อมอปุกรณ์ และติดตั ง
ตรวจเช็คระบบประปา

200,000        191,000        

3 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านป่าพร้าวนอก 
หมูท่ี่ 2

ขดุลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน ้า

ขดุลอกและก้าจดัวัชพืชล้าเหมืองและดาดล้าเหมือง
สาธารณประโยชน์

96,000           96,000          

4 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านป่าแดดเหนือ 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ารุงระบบประปาและ
ปรับเปล่ียนอปุกรณ์ประปา

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ารุงระบบประปา 200,000        119,800        

5 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านป่าแดดเหนือ 
หมูท่ี่ 3

ต่อเติมปรับปรุงห้องสมุดผู้สูงอายุ ต่อเติมปรับปรุงห้องสมุดผู้สูงอายุ 128,000        -                

6 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านดอนชัย  
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ารุงระบบประปาและ
ปรับเปล่ียนอปุกรณ์ประปา

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ารุงระบบประปา หมูท่ี่ 4 200,000        119,800        

7 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านดอนชัย  
หมูท่ี่ 4

ต่อเติมปรับปรุงห้องสมุดผู้สูงอายุ ต่อเติมปรับปรุงห้องสมุดผู้สูงอายุ 128,000        -                

8 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านท่าใหม่อิ
 หมูท่ี่ 1

ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบ่้านเพื่อ
จดัตั งศูนยก์ารเรียนรู้

กอ่สร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 318,000        318,000        

9 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านท่าใหม่อ ิ
หมูท่ี่ 5

ต่อเติมปรับปรุงห้องสมุดผู้สูงอายุ ต่อเติมปรับปรุงห้องสมุดผู้สูงอายุ 77,000           -                

10 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านวังสิงค์ค้า 
หมูท่ี่ 6

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับ
หมูบ่้าน

จดัซื อเคร่ืองออกก้าลังกาย 198,000        -                

รวมต ำบลท่ำศำลำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านวังสิงค์ค้า 

หมูท่ี่ 6
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ารุงระบบประปาและ
ปรับเปล่ียนอปุกรณ์ประปา

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ารุงระบบประปา หมูท่ี่ 6 200,000        119,800        

12 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านป่าแดดใต้ 
หมูท่ี่ 7

ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบ่้านเพื่อ
จดัตั งศูนยก์ารเรียนรู้

ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบ่้าน 350,000        340,100        

13 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านเกาะกลาง 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบล้าเหมืองฯ ซ่อมแซมล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ 361,000        361,000        

14 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านแม่ขา่ใต้ 
หมูท่ี่ 9

ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบ่้านเพื่อ
จดัตั งศูนยก์ารเรียนรู้

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั น 288,000        253,800        

15 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านแม่ขา่ใต้ 
หมูท่ี่ 9

ต่อเติมปรับปรุงห้องสมุดผู้สูงอายุ ต่อเติมปรับปรุงห้องสมุดผู้สูงอายุ 77,000           -                

16 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านอมรนิเวศน์ 
หมูท่ี่ 10

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับ
หมูบ่้าน

จดัซื อเคร่ืองออกก้าลังกาย 397,000        -                

17 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านน ้าบ่อเยน็ 
หมูท่ี่ 11

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ารุงระบบประปาและ
ปรับเปล่ียนอปุกรณ์ประปา

ซ่อมแซมหลังคาอาคารควบคุม  เจาะบ่อบาดาลขนาด 4 นิ ว 448,000        429,900        

18 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านร้องเรือค้า 
หมูท่ี่ 12

ผลิตน ้าเพื่อบริโภคและจ้าหน่าย ผลิตน ้าเพื่อบริโภคและจ้าหน่าย 200,000        -                

19 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านร้องเรือค้า 
หมูท่ี่ 12

ส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน การผลิตขนมไทยเพื่อ
การค้า

ส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน การผลิตขนมไทยเพื่อการค้า 180,000        -                

20 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านป่าแดดกลาง 
หมูท่ี่ 13

ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบ่้านเพื่อ
จดัตั งศูนยก์ารเรียนรู้

ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบ่้าน 350,000        338,000        

21 เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด บ้านดอนชัย 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเดินริมฝ่ังแม่น ้าปิง 
บริเวณ "ตลาดนัด ถนนคนเดินริมแม่น ้าปิง"

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเดินริมฝ่ังแม่น ้าปิง บริเวณ 
"ตลาดนัด ถนนคนเดินริมแม่น ้าปิง"

176,000        176,000        

21 5,000,000     3,273,600    
1 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ชุมชนท่ากระดาษ 

หมูท่ี่ 1
ปลูกมะนาวและท้าโรงเรือนปุย๋อนิทรียช์ุมชน กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์และสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์

แกเ่กษตรกร
392,600        333,700        

2 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ชุมชนท่ากระดาษ 
หมูท่ี่ 1

การเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ

สนับสนุนวัสดุอปุกรณ์แกชุ่มชน 86,500           86,500          

รวมต ำบลป่ำแดด
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ชุมชนท่ากระดาษ 

หมูท่ี่ 1
ซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในหมูบ่้าน ซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในหมูบ่้าน พร้อมขดุลอกล้า

เหมืองไส้ไก ่ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 712.50 ลบ.ม.
222,350        128,400        

4 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ชุมชนลังกา หมูท่ี่ 2 การซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้าวัด
ลังกา

การซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้าวัดลังกา 85,200           -                

5 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ชุมชนลังกา หมูท่ี่ 2 ก้าจดัวัชพืชผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์
 ริมน ้าแม่ปิง

ก้าจดัวัชพืชผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมน ้าแม่ปิง 207,800        -                

6 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ชุมชนลังกา หมูท่ี่ 2 การซ่อมแซมหลังคาและรอยร่ัวซึมศาลา
อเนกประสงค์

การซ่อมแซมหลังคาและรอยร่ัวซึมศาลาอเนกประสงค์ 112,500        -                

7 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ชุมชนลังกา หมูท่ี่ 2 พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนและพัฒนา
ซอยของหมูบ่้าน

พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนและพัฒนาซอยของหมูบ่้าน 365,500        -                

8 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ชุ่มชนบ้านไร่ 
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างศาลาประชาคมประจ้าหมูบ่้าน บ้าน
ไร่

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 5 ม. ยาว 18 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.

699,000        689,900        

9 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม บ้านแม่คาว หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และใส่ตาขา่ย สนามกฬีา
ประจ้าหมูบ่้าน

ปรับปรุงสนามกฬีา กว้าง 20 ม. ยาว 25 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

83,000           58,300          

10 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม บ้านแม่คาว หมูท่ี่ 4 ก้าจดัวัชพืชและส่ิงปฏิกลูในล้าน ้าและพื นที่
สาธารณะ

ขดุลอกและก้าจดัวัชพืชล้าเหมืองสาธารณะ 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 3,650 ตร.ม.

53,960           53,900          

11 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม บ้านแม่คาว หมูท่ี่ 4 การซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
เกบ็ของประจ้าหมูบ่้าน

การซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 7 ม. 
ยาว 10 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.

68,580           63,100          

12 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม บ้านแม่คาว หมูท่ี่ 4 การต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ประจ้า
หมูบ่้าน

การต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 7 ม. ยาว 10 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.

449,000        440,200        

13 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ชุมชนป่าแก หมูท่ี่ 5 ดาดล้าเหมืองสาธารณะ กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. ตัวย ูกว้าง 1 ม. 
ลึกเฉล่ีย 1.5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 120 ม.

520,000        520,000        

14 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ชุมชนป่าแก หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. 
ยาว 12 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม.

193,000        188,900        

15 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม บ้านริมเหมือง 
หมูท่ี่ 6

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี ยงไกไ่ขต่าม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ส่งเสริมอาชีพการเลี ยงไกไ่ข ่สนับสนุนปัจจยัการผลิต
แกเ่กษตรกร

267,500        247,500        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม บ้านริมเหมือง 

หมูท่ี่ 6
โครงการปลูกมะนาว สร้างรายได้ในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์แกเ่กษตรกร 249,200        95,200          

17 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม สันทรายต้นกอก 
หมูท่ี่ 7

ซ่อมแซมและสร้างส่ิงสาธารณประโยชน์
ของหมูบ่้าน

กอ่สร้างอาคารจดักจิกรรมอเนกประสงค์ 716,688        716,600        

18 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม บ้านริมเหมือง 
หมูท่ี่ 6

โครงการจา้งเหมาขดุลอกและก้าจดัเศษ
วัชพืชล้าเหมืองสาธารณประโยชน์

จา้งเหมาขดุลอกและก้าจดัเศษวัชพืชล้าเหมือง
สาธารณประโยชน์

80,000           80,000          

19 เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม บ้านริมเหมือง 
หมูท่ี่ 6

โครงการปรับปรุงพัฒนาไหล่ทาง ถนน
สาธารณะภายในหมูบ่้าน

ปรับปรุงไหล่ถนน กว้าง 1 ม. ยาว 150 ม. 110,400        109,300        

19 4,962,778     3,811,500    
1 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนัก หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงวัดต้าหนัก กอ่สร้างรั วเหล็ก รางระบายน ้า และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5 ม. ยาว 23 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 115 ตร.ม.
235,500        233,200        

2 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนัก หมูท่ี่ 1 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน 
หมูท่ี่ ๑ และหมูท่ี่ 10

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน จ้านวน 2 หลัง 
ขนาด 3.70x15.00 ม. และ ขนาด 3.75x17.50 ม.

153,000        152,500        

3 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านอโุบสถ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงหลังคาศาลาวัดอโุบสถ ปรับปรุงหลังคาศาลาวัดอโุบสถ เปล่ียนกระเบื องพื นที่ 
107 ตร.ม. และระแนงไม้

145,000        145,000        

4 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านอโุบสถ หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงลานคอนกรีตพระอโุบสถ อาย ุ
๔๖๐ ปี วัดอโุบสถ

ปรับปรุงลานคอนกรีต พื นที่ 69 ตร.ม. ปัน้ปูนฐานเสา 333,000        333,000        

5 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านอโุบสถ หมูท่ี่ 2 ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ ยาว 400 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 760 ลบ.ม.

75,000           75,000          

6 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ ป่าจี  หมูท่ี่ 3 ขดุลอกล้าห้วยแม่เหียะหลวง ขดุลอกล้าห้วยแม่เหียะหลวง ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
670 ลบ.ม.

121,000        95,300          

7 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ ชุมชนท่าช้าม 
หมูท่ี่ 4

ซ่อมแซมหลังคาศาลาบ้านบ้าเพ็ญบุญวัดท่า
ขา้มและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลแม่เหียะ

ซ่อมแซมหลังคาศาลาบ้านบ้าเพ็ญบุญวัดท่าขา้มและปรับปรุง
อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลแม่เหียะ กว้าง 5 ม.
 ยาว 10.50 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 52.50 ม.

644,800        633,900        

8 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านดอนปิน 
หมูท่ี่ ๕

ปรับปรุงล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ และ 
สร้างลานอเนกประสงค์ บนสันล้าเหมือง

วางท่อลอดเหล่ียม กว้างประมาณ 1.20 ม. ลึกเฉล่ีย 
1.20 ม. ยาว 143 ม.

1,687,500      1,687,500     

รวมต ำบลฟ้ำฮำ่ม

6/13



ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
9 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านใหม่สามัคคี 

หมูท่ี่ 6
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ ๖ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. 37,700           37,100          

10 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านใหม่สามัคคี 
หมูท่ี่ 6

ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณะ หมูท่ี่ ๖ ขดุลอกล้าเหมืองลึก 1.50 ม. ยาว 115 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 306 ลบ.ม.

38,500           38,500          

11 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านใหม่สามัคคี 
หมูท่ี่ 6

ชุดลอกล้าเหมือง บริเวณ ขา้งศูนยร์ถยนต์
ฮอนด้าถงึ SML

ขดุลอกล้าเหมืองลึก 0.50 ม. ยาว 300 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 454.50 ลบ.ม.

57,200           57,200          

12 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนักใหม่ 
หมูท่ี่ 7

โครงการล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ขา้ง
ร้านพี่ณี(หน้าเทศบาล)ถงึซอยปลายปลาเผา

ขดุลอกล้าเหมืองกว้าง 1.40 ม. ยาว 518 ม.
 ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 433 ลบ.ม.

54,500           54,500          

13 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนักใหม่ 
หมูท่ี่ 7

โครงการล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ขา้ง
หมูบ่้านศิริรักษ์ ถงึเหมืองร้องเรือค้า

ขดุลอกล้าเหมืองกว้าง 1.40 ม. ยาว 531 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 436 ลบ.ม.

54,900           54,900          

14 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนักใหม่ 
หมูท่ี่ 7

โครงการล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ ขดุลอกล้าเหมืองกว้าง 1.40 ม. ยาว 153 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 84 ลบ.ม.

16,000           12,600          

15 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนักใหม่ 
หมูท่ี่ 7

โครงการล้าเหมืองสาธารณประโยชน์หลัง
บ้านเอื องหลวง ถงึรัตนสาขา

ขดุลอกล้าเหมืองกว้าง 1.40 ม. ยาว 153 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 182 ลบ.ม.

16,000           16,000          

16 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนักใหม่ 
หมูท่ี่ 7

โครงการล้าเหมืองสาธารณประโยชน์
ด้านขา้งสนามฟุตบอลหมูบ่้าน 
ถงึล้าเหมืองร้องเรือค้า

ขดุลอกล้าเหมืองกว้าง 1.40 ม. ยาว 257 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 212 ลบ.ม.

26,700           26,700          

17 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนักใหม่ 
หมูท่ี่ 7

โครงการล้าเหมืองสาธารณประโยชน์หลัง
หมูบ่้านเอื องหลวงถงึหอพักทองทิพย์

ขดุลอกล้าเหมืองกว้าง 1.40 ม. ยาว 211 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 112 ลบ.ม.

21,300           16,800          

18 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนักใหม่ 
หมูท่ี่ 7

โครงการล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ ขา้ง
หมูบ่้านดิเออร์บาน่า ถงึบ้านนายค้าปง

ขดุลอกล้าเหมืองกว้าง 1.40 ม. ยาว 290 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 231 ลบ.ม.

29,000           29,000          

19 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนักใหม่ 
หมูท่ี่ 7

โครงการล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ ขา้ง
บ้านนายไพโรจน์ ถงึขา้งหมูบ่้านศิริรักษ์

ขดุลอกล้าเหมืองกว้าง 1.40 ม. ยาว 250 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 212 ลบ.ม.

26,700           26,700          

20 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนักใหม่ 
หมูท่ี่ 7

โครงการล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ หน้า
บ้านนายนพ ถงึ ปากซอยสุขสวัสด์ิ

ขดุลอกล้าเหมืองกว้าง 1.40 ม. ยาว 45 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 38 ลบ.ม.

4,700             4,700            

21 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านต้าหนักใหม่ 
หมูท่ี่ 7

โครงการล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ ขา้ง
ทาวเฮาส์ ถงึปากซอยศาลพระภูมิ

ขดุลอกล้าเหมืองกว้าง 0.80 ม. ยาว 176 ม. 
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม.

13,000           10,500          
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
22 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านวรุณนิเวศน์ 

หมู ่๘
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างห้องน ้า
อาคารอเนกประสงค์

 กอ่สร้างห้องน ้าอาคารอเนกประสงค์ หมู ่๘ ขนาดกว้าง 
4.10 ม. ยาว 4.80 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 19.68 ตร.ม.

271,400        255,600        

23 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ บ้านไทยสมุทร 
หมู ่9

กอ่สร้างหลังคาลานกฬีากจิกรรมอาคาร
อเนกประสงค์

กอ่สร้างหลังคาลานกฬีากจิกรรม กว้าง 9.77 ม. 
ยาว 11.600 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม.

424,000        378,600        

24 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ ป่าเป้า-แกรนด์วิวล์
 หมูท่ี่ 10

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 18 x6 ม. 144,000        123,600        

25 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ ป่าเป้า-แกรนด์วิวล์
 หมูท่ี่ 10

ปรับปรุงอาคาร ชรบ. ปรับปรุงอาคาร ชรบ. กว้าง 3.20 มง ยาว 5 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม.

27,600           27,200          

26 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ ป่าเป้า-แกรนด์วิวล์
 หมูท่ี่ 10

กอ่สร้างลานคอนกรีต กอ่สร้างลานคอนกรีต หนา 0.15 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 289 ตร.ม.

142,000        142,000        

27 เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ ป่าเป้า-แกรนด์วิวล์
 หมูท่ี่ 10

กอ่สร้างอาคารเกบ็ของ ๔X๖ เมตร กอ่สร้างอาคารเกบ็ของ ๔X๖ เมตร 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม.

200,000        197,800        

27 5,000,000     4,865,400    
1 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านร้องออ้ หมูท่ี่ 4 ซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ซ่อมแซมต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านร้องออ้ 1,251,000      1,251,000     
2 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านป่าขอ่ยเหนือ 

หมูท่ี่ 1
พัฒนาศักยภาพระบบประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างถงักรองน ้าประปาหมูบ่้าน 508,000        508,000        

3 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านท่าหลุก หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงศาลาเกบ็ของ กอ่สร้างห้องเกบ็ของคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั น 500,000        476,300        

4 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ หมูท่ี่ ๓ บ้านท่า
(ร้องขี ควาย)

ปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน บ้านท่า(ร้อง
ขี ควาย)

ปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน บ้านท่า(ร้องขี ควาย) 
ซ่อมแซมศาลาอาคารหัตถกรรม

500,000        392,700        

5 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านสันผีเสื อ
สามัคคี หมูท่ี่ 9

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั น 500,000        489,900        

6 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านป่าขอ่ยใต้
 หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดกลาง ตลาดเช้า ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดกลาง ตลาดเช้า 136,760        136,700        

7 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านป่าขอ่ยใต้ 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงซ่อมแซมวัดเกา่ วัดสันก้าแพงงาม ปรับปรุงซ่อมแซมวัดเกา่ วัดสันก้าแพงงาม 152,900        150,700        

รวมต ำบลแม่เหียะ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
8 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านป่าขอ่ยใต้ 

หมูท่ี่ 2
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้า หลังอาคาร
อเนก ประสงค์และรั วฌาปณสถาน

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้าอาคารอเนกประสงค์ 
และรั วฌาปณสถาน

211,800        210,000        

9 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านขวัโก หมูท่ี่ 5 ซ่อมแซมแหล่งน ้าและระบบประปาหมูบ่้าน ซ่อมแซมแหล่งน ้าและระบบประปาหมูบ่้าน 500,225        492,200        
10 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านสันทราย 

หมูท่ี่ 8
ปรับปรุงซ่อมแซม โรงน ้าด่ืมสะอาด
เพื่อชุมชนบ้านสันทราย

ปรับปรุงจดัซื อบรรจภุัณฑ์ และติดตั งระบบไฟฟ้า 
โรงน ้าด่ืมประจ้าหมูบ่้าน

193,990        140,400        

11 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านสันทราย 
หมูท่ี่ 8

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีท้าแหนมห่อใบตอง
เค็ม

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี  สนับสนุนวัสดุ อปุกรณ์ท้าแหนม
ห่อใบตอง ไขเ่ค็ม

100,340        76,300          

12 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านสันทราย 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงซ่อมแซมลานออกก้าลังกาย ปรับปรุงซ่อมแซมลานกฬีา และต่อเติมห้องน ้า 220,300        218,300        

13 เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื อ บ้านท่าเด่ือ หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าชุมชน 214,000        211,100        
13 4,989,315     4,753,600    

1 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านโป่งน้อย 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดกลาง ต.สุเทพ ปรับปรุงซ่อมปรับปรุงตลาดชุมชนวัดโป่งน้อย 1,058,000      1,038,100     

2 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านเชิงดอย หมูท่ี่ 1 ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมทาสี 167,000        159,000        

3 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านเชิงดอย หมูท่ี่ 1 เปล่ียนหลังคาโรงเรียนบ้านเชิงดอย ซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนบ้านเชิงดอย 117,000        117,000        

4 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านกองบิน ๔๑ ปรับปรุงสวนสุขภาพ ปรับปรุงสวนสุขภาพ 300,000        -                
5 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านห้วยทราย 

หมูท่ี่ 4
กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคาร คสล. ชั นเดียว กว้าง 6 ม. ยาว 8 ม. 278,000        274,900        

6 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านร้่าเปิง หมูท่ี่ 5 ปลูกป่าฟื้นฟูต้นน ้าล้าธารในท้องที่หมูท่ี่ ๕ ปลูกป่าฟื้นฟูต้นน ้าล้าธารในท้องที่หมูท่ี่ ๕ 300,000        -                
7 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านโป่งน้อย 

หมูท่ี่ 6
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน 300,000        300,000        

8 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านต้นกกุ หมูท่ี่  7 โครงการกอ่สร้างร้านค้าชุมชน กอ่สร้างร้านค้าชุมชน 300,000        300,000        
9 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านหล่ิงห้า หมูท่ี่ 8 ต่อเติมโครงหลังคาและปรับปรุงห้องน ้า

สุสานบ้านหล่ิงห้า
ต่อเติมโครงหลังคาและปรับปรุงห้องน ้าสุสานบ้านหล่ิงห้า 176,000        174,500        

รวมต ำบลสันผีเสือ้
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านดอยสุเทพ 

หมูท่ี่ 9
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้าสาธารณะ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้าสาธารณะ ภายในหมูบ่้าน 299,700        254,800        

11 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านอโุมงค์ หมูท่ี่ 
10

ซ่อมแซมพื นที่บริเวณลานจดักจิกรรม ปรับปรุงลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ รางระบายน ้า 
และซ่อมแซมฝ้าเพดาน

276,000        216,000        

12 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านภูพิงค์ หมูท่ี่ 12 ซ่อมแซมห้องน ้าบ้านภูพิงค์ ซ่อมแซมห้องน ้าบ้านภูพิงค์ 240,000        209,100        

13 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านสันลมจอย 
หมูท่ี่ 13

ปรับปรุงซ่อมศาลาอเนกประสงค์ของตลาด
และโรงนวดแผนไทย

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 13 บ้านสันลมจอย 
ขนาด 6.50 x 20.00 ม.

300,000        300,000        

14 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านใหม่หลังมอ 
หมูท่ี่ 14

ก้าจดัวัชพืชพร้อมขดุลอกล้าเหมืองและ
ป้องกนัการกดัเซาะ

ก้าจดัวัชพืชพร้อมขดุลอกล้าเหมือง ยาว 445 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.

296,100        269,400        

15 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านทรายค้า 
หมูท่ี่ 15

ปรับปรุงที่พัก และจดุตรวจ จดุร่วม 
อาสาสมัครประจ้าหมูบ่้าน

ปรับปรุงอาคารศูนยรั์กษาความสงบภายในหมูบ่้าน 300,000        256,800        

16 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ บ้านดอยปุย 
หมูท่ี่ 11

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ตรวจ
ตราไฟป่าดอยปุย

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4.50 ม.
ยาว 12 ม.

292,000        289,200        

16 4,999,800     4,158,800    
1 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านหนองป่าคร่ัง 

หมูท่ี่ 1
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมูบ่้าน หมูท่ี่ ๑

จดัซื อวัสดุเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ 184,647        145,200        

2 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านหนองป่าคร่ัง 
หมูท่ี่ 1

เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในหมูบ่้าน

ฝึกอบรมการท้าขนมไทย ขนมอบ ให้กลุ่มสตรีในหมูบ่้าน 148,850        108,800        

3 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านบวกครกน้อย 
หมูท่ี่ 2

โครงการต่อยอดเศรษฐกจิพอเพียงตาม
แนวทางพระราชด้าริ

อบรมให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์แกเ่กษตรกร 292,150        116,800        

4 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านบวกครกน้อย 
หมูท่ี่ 2

ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการหน้าบ้านหน้ามอง
และทาสีก้าแพงวัดบวกครกน้อย

จดักจิกรรมหน้าบ้านน่ามอง และปรับปรุงพัฒนาวัดบวกครก
น้อย

1,077,100      901,300        

5 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านบวกครกน้อย 
หมูท่ี่ 3

การต่อยอดเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า อบรมให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์แกเ่กษตรกร 50,710           50,700          

6 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านบวกครกน้อย 
หมูท่ี่ 3

ก้าจดัวัชพืชในล้าเหมือง ก้าจดัวัชพืชในล้าเหมืองดอ ล้าเหมืองหลวง และล้าเหมืองแกว้ 278,884        266,100        

รวมต ำบลสุเทพ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
7 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านบวกครกน้อย 

หมูท่ี่ 3
หมูบ่้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ท้าความสะอาดในพื นที่หมูท่ี่ 3 ตามถนนซอย ที่รกร้าง

ให้สะอาดปลอดภัย
101,865        95,900          

8 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านหนองป่าคร่ัง 
หมูท่ี่ 4

ซ่อมแซมหรือบูรณาการทรัพยสิ์นที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ

ซ่อมแซมหรือบูรณาการทรัพยสิ์นของส่วนรวม 
ท้าความสะอาดถนน ตรอก ซอกซอย และตัดกิ่งไม้

334,850        256,300        

9 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านหนองป่าคร่ัง 
หมูท่ี่ 4

ตลาดนัดสินค้าชุมชนต้าบลหนองป่าคร่ัง 
หมูท่ี่ 4

สนับสนุนวัสดุอปุกรณ์ในการจดัตลาดนัดชุมชน 100,000        56,000          

10 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านแม่คาวเหนือ 
หมูท่ี่ 5

โครงการต่อยอดเศรษฐกจิพอเพียงตาม
แนวทางพระราชด้าริ ปลูกมะนาวนอกฤดู

อบรมให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุอปุกรณ์แกเ่กษตรกร 150,100        95,100          

11 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านบวกครกใหม่ 
หมูท่ี่ 6

โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน ในหมูบ่้านบวกครกใหม่ หมูท่ี่
 ๖

อบรมให้ความรู้ การประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์  การจดัท้า
เคร่ืองบูชาทางศาสนา กจิกรรมท้าของช้าร่วยในโอกาสต่างๆ

162,800        162,800        

12 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บวกครกน้อยริม
คาว หมูท่ี่ 7

ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมูบ่้าน หมูท่ี่ ๗ ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมูบ่้าน หมูท่ี่ ๗ 53,200           -                

13 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านแม่คาวเหนือ 
หมูท่ี่ 5

ซ่อมแซมศาลาหมูบ่้าน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมศาลาหมูบ่้าน และปรับปรุงภูมิทัศน์ 242,882        158,400        

14 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านแม่คาวเหนือ 
หมูท่ี่ 7

ท้าความสะอาดล้าเหมืองรอบหมูบ่้าน 
หนองน ้า ๒ หนอง

ขดุลอกล้าเหมือง 3 เส้น และหนองน ้า 2 หนอง 
พร้อมก้าจดัวัชพืช

135,000        135,000        

15 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านแม่คาวเหนือ พัฒนาศักยภาพของหมูบ่้านให้น่าอยู่ พัฒนาศักยภาพของหมูบ่้านให้น่าอยู่ 180,000        -                
16 เมืองเชียงใหม่ หนองป่าคร่ัง บ้านบวกครกน้อย 

หมูท่ี่ 2
โครงการกอ่สร้างลานอเนกประสงค์ สร้าง
รางระบายน ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ สร้างรางระบายน ้า 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในวัดบวกครกน้อย

1,506,962      1,506,900     

16 5,000,000     4,055,300    
1 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านหนองหอย 

หมูท่ี่ 1
สร้างซุ้มประตูและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
ซุ้มประตูหน้าหมูบ่้านแทนของเดิม

สร้างซุ้มประตูและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบซุ้มประตูหน้า
หมูบ่้านแทนของเดิม

300,000        -                

2 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านหนองหอย 
หมูท่ี่ 1

ซ่อมแซมปรับปรุงขยายระเสียงตามสายใน
หมูบ่้าน

จดัซื อล้าโพง เคร่ืองเสียง 96,800           -                

3 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 จดัหาครุภัณฑ์ประจ้าศูนยฟ์ื้นฟูสุขภาพแบบ
องค์รวม

จดัหาครุภัณฑ์ประจ้าศูนยฟ์ื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม 332,300        -                

รวมต ำบลหนองป่ำครั่ง 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมความ

สวยความงาม
การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมความสวยความงาม 30,800           -                

5 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร SML หมู ่2 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร SML หมู ่2 39,000           30,700          
6 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพงานฝีมือ

โคมไฟลานนา
ส่งเสริมการประกอบอาชีพงานฝีมือ
โคมไฟลานนา

10,000           -                

7 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 การส่งเสริมการประกอบอาชีพอาหาร
ปลอดภัย

การส่งเสริมการประกอบอาชีพอาหารปลอดภัย 34,200           -                

8 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 ส่งเสริมประกอบอาชีพประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ส่งเสริมประกอบอาชีพประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 10,000           -                
9 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตัดเยบ็ผ้า ส่งเสริมการประกอบอาชีพตัดเยบ็ผ้า 20,000           -                

10 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 ขดุลอกล้าเหมืองหนองผ่ึง ล้าเหมืองทราย ขดุลอกล้าเหมืองหนองผ่ึง ล้าเหมืองทราย 
กว้าง 5 ม. ยาว 880 ม.

120,000        109,100        

11 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู ่๒ จดัซื อล้าโพง เคร่ืองเสียง 36,000           -                
12 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 ภูมิทัศน์สวยด้วยต้นหมาก สร้าง

ฐานเศรษฐกจิ
ภูมิทัศน์สวยด้วยต้นหมาก สร้างฐานเศรษฐกจิ 100,000        65,000          

13 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนยฟ์ื้นฟูสุขภาพ
แบบองค์รวม

กอ่สร้างอาคารศูนยฟ์ื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ชั นเดียว 
ขนาด 8 x 18.50 ม.

1,350,000      1,250,700     

14 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนสงฆ์และศูนย์
การเรียนรู้ตามอธัยาศัย

ปรับปรุงอาคารเรียนสงฆ์และศูนยก์ารเรียนรู้ตามอธัยาศัย 520,800        520,800        

15 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านเสาหิน หมูท่ี่ 3 โครงการปรับปรุงระบบบ่อบาดาล ปรับปรุงระบบบ่อบาดาล 58,500           56,500          
16 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านเสาหิน หมูท่ี่ 3 โครงการก้าจดัวัชพืชในล้าเหมือง ก้าจดัวัชพืชในล้าเหมือง 30,000           27,000          
17 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านเสาหิน หมูท่ี่ 3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตาม

สายภายในหมูบ่้าน
จดัซื อล้าโพง เคร่ืองเสียง 14,500           -                

18 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านเสาหิน หมูท่ี่ 3 โครงการปรับปรุงศาลาที่พักในสุสานป่ายาง ปรับปรุงศาลาที่พักในสุสานป่ายาง 280,000        279,000        
19 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านเสาหิน หมูท่ี่ 3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนทาง

ภายในหมูบ่้าน
ก้าจดัวัชพืชและปรับพื นที่ 17,000           14,000          

20 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านสันป่าเรียง 
หมูท่ี่ 4

ซ่อม/สร้างฌาปนสถานสุสาน ซ่อม/สร้างฌาปนสถานสุสาน 400,000        400,000        
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่ำ้น/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวัดขออนุมัติ อนุมัตเิบกิจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
21 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านเมืองสาตร

หมูท่ี่ 5
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจร ปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 40,000           31,800          

22 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านเมืองสาตร
หมูท่ี่ 5

ขดุลอกท่อระบายน ้า ขดุลอกท่อระบายน ้า 360,000        -                

23 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านศิริวัฒนาฯ 
หมูท่ี่ 6

พัฒนาลานกฬีาและส่งเสริมการออกก้าลัง
กาย

กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ 237,868        109,600        

24 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านศิริวัฒนาฯ หมู่
ที่ 6

ปรังปรุงเสียงตามสายหมูบ่้าน จดัซื อล้าโพง เคร่ืองเสียง 162,132        -                

25 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านชัยพฤกษ์ 
หมูท่ี่ 7

โครงการปปรับปรุงต่อเติมศาลา SML ปรับปรุงต่อเติมศาลา SML 207,000        206,400        

26 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านชัยพฤกษ์ 
หมูท่ี่ 7

สร้างสถานีสูบน ้าบ่อบ้าบัดน ้าเสีย สร้างสถานีสูบน ้าบ่อบ้าบัดน ้าเสีย 59,600           59,600          

27 เมืองเชียงใหม่ หนองหอย บ้านชัยพฤกษ์ 
หมูท่ี่ 7

ติดตั งระบบเสียงตามสาย จดัซื อล้าโพง เคร่ืองเสียง 133,401        -                

27 4,999,901     3,160,200    
163 44,950,941   35,878,500  

รวมต ำบลหนองหอย
รวมอ ำเภอเมืองเชียงใหม่
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