
 

จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 แม่แจม่ กองแขก บ้านอมขดู 

หมูท่ี่ ๑
ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมูบ่้าน
พร้อมติดต้ังมาตรวัดน้้า

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 7,760 ม. 440,000       348,600       

2 แม่แจม่ กองแขก บ้านแม่หลุ 
หมูท่ี่ ๒

ปรับปรุงระบบประปาบ้านแม่หลุ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 9,000 ม. 411,300       410,900       

3 แม่แจม่ กองแขก บ้านหัวดอย 
หมูท่ี่ ๓

ซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหัวดอย หมูท่ี่ ๓

ซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้้า  กว้าง 0.5 ม. ยาว 270 ม. 
หนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิด คสล.

411,000       390,500       

4 แม่แจม่ กองแขก บ้านโหล่งโปง 
หมูท่ี่ ๔

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้าน
โหล่งโปง หมูท่ี่ ๔

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พื้นที่ใช้สอย ๑๔๔.๘๐ ตร.ม. 410,000       399,500       

5 แม่แจม่ กองแขก บ้านอมลาน 
หมูท่ี่ ๕

ปรับปรุงถงักกัเกบ็น้้าบ้านอมลาน 
หมูท่ี่ ๕

กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 ม. สูง 2 ม.
จ้านวน ๑๑๔ ถงั

411,800       407,300       

6 แม่แจม่ กองแขก บ้านโม่งหลวง
 หมูท่ี่ ๖

ปรับปรุงระบบประปาบ้านโม่งหลวง 
หมูท่ี่ ๖

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 4,624 ม. พร้อมถงัเกบ็น้้า คสล. 
กว้าง 2 ม. ยาว 3 ม.สูง 1 ม.

415,200       409,500       

7 แม่แจม่ กองแขก บ้านกองแขกเหนือ 
หมูท่ี่ ๗

ปรับปรุงระบบประปาบ้านกองแขกเหนือ
หมูท่ี่ ๗

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 1,000 ม. พร้อมถงัเกบ็น้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 3 ม. สูง 1 ม.

414,200       414,200       

8 แม่แจม่ กองแขก บ้านอมเม็ง 
หมูท่ี่ ๘

ปรับปรุงระบบประปาบ้านอมเม็ง 
หมูท่ี่ ๘

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 1,500 ม. พร้อมถงัเกบ็น้้าสแตนเลส 
ขนาด 4,000 ลิตร จ้านวน 3 ถงั

410,800       408,700       

9 แม่แจม่ กองแขก บ้านผาผ้ึง 
หมูท่ี่ ๙

ปรับปรุงระบบประปาบ้านผาผ้ึง 
หมูท่ี่ ๙

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 4,112 ม. 442,100       439,200       

10 แม่แจม่ กองแขก บ้านแม่
คงคา หมูท่ี่ ๑๐

ปรับปรุงระบบประปาบ้านแม่คงคา 
หมูท่ี่ ๑๐

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 960 ม. พร้อมกอ่สร้างถงัเกบ็น้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. สูง 2 ม. จ้านวน 2 ถงั

411,600       403,600       

11 แม่แจม่ กองแขก บ้านกองแขกใต้
 หมูท่ี่ ๑๑

ปรับปรุงระบบประปาบ้านกองแขกใต้ 
หมูท่ี่ ๑๑

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 3,440 ม. พร้อมปรับปรุงผนังอา่งเกบ็น้้า
 สูง 1.2 ม. ยาว 30 ม.

410,000       410,000       

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
12 แม่แจม่ กองแขก บ้านนายางดิน 

หมูท่ี่ ๑๒
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านนายางดิน 
หมูท่ี่ ๑๒

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 1,460 ม. ถงัเกบ็น้้า กว้าง 7 ม. 
ยาว 7 ม. สูง 2.1 ม. ถงัพักน้้า กว้าง 2 ม. ยาว 3 ม. สูง 1 ม

412,000       412,000       

12 5,000,000    4,854,000    
1 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านทุ่งยาว

หมูท่ี่ ๑
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
บ้านทุ่งยาว หมูท่ี่ ๑

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งยาว หมูท่ี่ ๑ ยาว 2,204 ม. 250,000       250,000       

2 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านต่อเรือ 
หมูท่ี่ ๒

ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านต่อเรือ หมูท่ี่ ๒

ปรับปรุงต่อเติมอาคารโดยการจา้งแรงงานชาวบ้าน กว้าง 11 ม. 
ยาว 24 ม. สูง 3.5 ม.

300,000       300,000       

3 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านสันหนอง 
หมูท่ี่ ๓

ปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชน

ปรับปรุงอาคารศูนยเ์รียนรู้ โดยการจา้งแรงงานชาวบ้าน 250,000       250,000       

4 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านสันหนอง 
หมูท่ี่ ๓

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มท้าน้้าพริก
บ้านสันหนอง

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการท้าน้้าพริกสนับสนุนกลุ่มชาวบ้านและ
ซ่อมแซมอปุกรณ์

50,000         50,000         

5 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านเกาะ 
หมูท่ี่ ๔

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ประจ้าหมูบ่้าน

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน กว้าง 5 ม. ยาว 21 ม.สูง 
3.4 ม.จ้านวน ๑ หลัง

150,000       135,000       

6 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านเกาะ 
หมูท่ี่ ๔

ปรับปรุงอาคารแม่บ้าน 
บ้านเกาะ

ปรับปรุงอาคารแม่บ้าน กว้าง 4.5 ม. ยาว 12 ม. สูง 6 ม.จ้านวน ๑ หลัง 100,000       100,000       

7 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านต้นตาล 
หมูท่ี่ ๕

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภายในหมูบ่้าน บ้านต้นตาล หมูท่ี่ ๕

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 2,900 เมตร 250,000       250,000       

8 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านพร้าวหนุม่ 
หมูท่ี่ ๖

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านพร้าว
หนุม่ หมูท่ี่ ๖

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โดยจา้งแรงงานชาวบ้าน กว้าง 8 ม. 
ยาว 20 ม. สูง 4 ม.

300,000       300,000       

9 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านป่าเท้อ 
หมูท่ี่ ๗

ปรับปรุงฌาปนสถาน บ้านป่าเท้อ หมูท่ี่ ๗ ปรับปรุงฌาปนสถาน  สูง 1.7 ม. ยาว 92 ม. 250,000       250,000       

10 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านท้องฝาย 
หมูท่ี่ ๘

ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมูบ่้านหัตถกรรม
ผ้าซ่ินตีนจกบ้านท้องฝาย

จดัท้าป้ายประชาสัมพันธ์และจดัซ้ือวัสดุ 300,000       -               

11 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านห้วยริน 
หมูท่ี่ ๙

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านห้วยริน หมูท่ี่ ๙

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน  ยาว 3,200 เมตร 250,000       250,000       

12 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านแม่ปาน 
หมูท่ี่ ๑๐

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
บ้านแม่ปาน หมูท่ี่ ๑๐

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา  ยาว 1,548 ม. 250,000       250,000       

รวมต ำบลกองแขก
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านแม่มิงค์ 

หมูท่ี่ ๑๑
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
บ้านแม่มิงค์ หมูท่ี่ ๑๑

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา  ยาว 3,388 ม. 250,000       250,000       

14 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านช่างเค่ิงบน 
หมูท่ี่ ๑๒

ซ่อมล้าเหมืองห้วยช่างเค่ิง ขดุลอกและซ่อมล้าเหมืองโดยการเทคอนกรีต กว้าง 3 ม. 
ยาว 440 ม. สูง 1 ม.

300,000       300,000       

15 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านป่าตึง 
หมูท่ี่ ๑๓

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
บ้านป่าตึง หมูท่ี่ ๑๓

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา โดยจา้งแรงงานชาวบ้าน  300,000       300,000       

16 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านบนนา 
หมูท่ี่ ๑๔

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายใน
หมูบ่้าน บ้านบนนา หมูท่ี่ ๑๔

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมูบ่้าน  ยาว 1,560 ม. 250,000       250,000       

17 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านพุทธเอน้ 
หมูท่ี่ ๑๕

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านพุทธเอน้ หมูท่ี่ ๑๕

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 7 ม. ยาว 24 ม. สูง 6 ม. 250,000       250,000       

18 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านแพม 
หมูท่ี่ ๑๖

ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
บ้านแพม หมูท่ี่ ๑๖

ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 15 ม. สูง 6 ม. 225,000       225,000       

19 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านสันเกี๋ยง 
หมูท่ี่ ๑๗

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
บ้านสันเกี๋ยง หมูท่ี่ ๑๗

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา  กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. สูง 1.5 ม. 250,000       250,000       

20 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านเจยีงป่าฝาง หมูท่ี่
 ๑๘

ต่อเติมอาคารชุมชนบ้านเจยีงป่าฝาง ต่อเติมอาคารชุมชน กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. สูง 4 ม. 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.

250,000       250,000       

21 แม่แจม่ ช่างเค่ิง บ้านใหม่ปูเลย 
หมูท่ี่ ๑๙

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านใหม่ปูเลย หมูท่ี่ ๑๙

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. สูง 3 ม. 225,000       225,000       

21 5,000,000    4,685,000    
1 แม่แจม่ ท่าผา บ้านสามสบ 

หมูท่ี่ ๑
พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านสามสบ หมู ่๑

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว๑๘๓ ม. กว้าง ๔ ม. พื้นที่รวม ๗๓๒ ตร.ม.

500,000       500,000       

2 แม่แจม่ ท่าผา บ้านผานัง 
หมูท่ี่ ๒

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านผานัง หมู ่๒

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว๒๔๑ ม. กว้าง ๓-๔ ม. พื้นที่รวม ๘๘๕.๕๐ ตร.ม.

500,000       500,000       

3 แม่แจม่ ท่าผา บ้านเหล่า 
หมูท่ี่ ๓

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านเหล่า หมู ่๓

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน ๒ จดุ. 
จดุที่ 1กว้าง 3 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.12 ม.  พื้นที่รวม 270 ตร.ม. 
จดุที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.

500,000       500,000       

รวมต ำบลช่ำงเค่ิง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 แม่แจม่ ท่าผา บ้านป่าแดด

 หมูท่ี่ ๔
พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านป่าแดด หมู ่๔

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว๑๒๖ ม.
 กว้าง ๕ ม. หนา 0.12 ม. พื้นที่รวม ๖๓๐ ตร.ม.

311,000       311,000       

5 แม่แจม่ ท่าผา บ้านป่าแดด 
หมูท่ี่ ๔

ซ่อมแซมท่อระบายน้้าพร้อมขดุลอกล้า
เหมืองทุ่งปาน

ซ่อมแซมท่อระบายน้้าพร้อมขดุลอกล้าเหมือง 189,000       189,000       

6 แม่แจม่ ท่าผา บ้านทัพ หมูท่ี่ ๕ พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านทัพ หมู ่๕

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๒๐๓ ม. 
กว้าง ๕ ม. หนา 0.12 ม.พื้นที่รวม ๑,๐๑๕ ตร.ม.

500,000       500,000       

7 แม่แจม่ ท่าผา บ้านยางหลวง 
หมูท่ี่ ๖

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านยางหลวง หมู่
 ๖

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๒๓๙ ม. 
กว้าง ๔ ม. หนา 0.12 ม.พื้นที่รวม ๙๕๖ ตร.ม.

500,000       500,000       

8 แม่แจม่ ท่าผา บ้านห้วยไห 
หมูท่ี่ ๗

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านห้วยไห หมู ่๗

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๒๓๙ ม. กว้าง ๔ ม. 
หนา 0.12 ม.พื้นที่รวม ๙๕๖ ตร.ม.

500,000       500,000       

9 แม่แจม่ ท่าผา บ้านแม่ยางส้าน
 หมูท่ี่ ๘

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแม่ยางส้าน 
หมู ่๘

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๘๓ ม. 
กว้าง ๔ ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่รวม ๗๓๒ ตร.ม.

500,000       500,000       

10 แม่แจม่ ท่าผา บ้านนาเรือน 
หมูท่ี่ ๙

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านนาเรือน หมู ่๙

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๙๖ ม. 
กว้าง ๔ ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่รวม ๗๘๔ ตร.ม.

500,000       500,000       

11 แม่แจม่ ท่าผา บ้านไร่ 
หมูท่ี่ ๑๐

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านไร่หมู ่๑๐

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๒๕๗ ม. 
กว้าง ๓-๕ ม. หนา 0.12 ม. พื้นที่รวม ๙๕๑ ตร.ม.

500,000       500,000       

11 5,000,000    5,000,000    
1 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่ขี้มูก 

หมูท่ี่ ๑
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขี้มูก

บูรณะซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน ๑ แห่ง กว้าง 5 ม. ยาว 6 ม.
 พื้นที่รวม 30 ตร.ม.

50,000         50,000         

2 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่ขี้มูก 
หมูท่ี่ ๑

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ป่า
ช้าบ้านแม่ขี้มูก

บูรณะซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ จ้านวน ๑ แห่ง กว้าง 10 ม. ยาว 
20 ม. พื้นที่รวม 200 ตร.ม.

100,000       100,000       

3 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่ขี้มูก 
หมูท่ี่ ๑

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอาคาร
อเนกประสงค์บ้านแม่ขี้มูก

บูรณะซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์  จ้านวน ๑ แห่ง กว้าง 12 ม. ยาว 
16 ม.

100,000       100,000       

4 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านมืดหลอง 
หมูท่ี่ ๒

บูรณะซ่อมแซมแหล่งน้้าบ้านมืดหลอง ซ่อมแซมแท้งค์เกบ็น้้าคอนกรีต จ้านวน ๕๔ จดุ 200,000       200,000       

รวมต ำบลท่ำผำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
5 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่ลอง

 หมูท่ี่ ๓
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา รร.ตชด.
บ้านแม่ลอง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  ยาว 1,160 ม. 100,000       100,000       

6 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่ลอง 
หมูท่ี่ ๓

บูรณะซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๒ ม. 150,000       150,000       

7 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่ลอง 
หมูท่ี่ ๓

บูรณะซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่ลอง

ซ่อมแซมอาคารและห้องน้้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 50,000         50,000         

8 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่ลอง 
หมูท่ี่ ๓

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน
บ้านใหม่แม่ลอง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ยาว 972 ม. 100,000       100,000       

9 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่ป๊อก 
หมุท่ี่ ๔

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านแม่
ป๊อก-ห้วยหวาย

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 3,280 ม. 300,000       300,000       

10 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่ป๊อก 
หมุท่ี่ ๔

บูรณะซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยหวาย

บูรณะซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน ๑ แห่ง 50,000         50,000         

11 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านสบลอง
 หมูท่ี่ ๕

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านสบลอง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 2,220 ม. 250,000       250,000       

12 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านทุ่งแก 
หมูท่ี่ ๖

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาโรงเรียน
บ้านทุ่งแก หมูท่ี่ ๖

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 2,720 ม. 100,000       100,000       

13 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านทุ่งแก 
หมูท่ี่ ๖

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านทุ่งแก

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา โดยการขดุลอกแหล่งน้้าและวางท่อ
ประปา ยาว 3,892 ม.

450,000       450,000       

14 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่แอบ 
หมูท่ี่ ๗

ขดุปรับปรุงสระเกบ็น้้าบ้านกองลา จา้งเหมาขดุลอกแหล่งน้้าและวางท่อประปา  ยาว 1,200 ม. 150,000       150,000       

15 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่แอบ
หมูท่ี่ ๗

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
ภายในหมูบ่้าน(บ้านแม่แอบใน)

จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
พื้นที่ ๓๖ ตารางเมตร

150,000       150,000       

16 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่แอบ
 หมูท่ี่ ๗

ปรับปรุงซ่อมแซมประปาภูเขาและแท้ง
เกบ็น้้าบ้านแม่แอบนอกและบ้านเคาะท่า

ซ่อมแซมแท้งค์เกบ็น้้าและวางท่อประปา ยาว 3,512 ม. 300,000       300,000       

17 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านอมแรด 
หมูท่ี่ ๘

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน
บ้านอมแรด

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 474 ม. 200,000       200,000       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
18 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านอมแรด 

หมูท่ี่ ๘
บูรณะซ่อมแซมอาคารศูนยผู้์สูงอาย ุ
บ้านแม่ปิง-อมแรด

บูรณะซ่อมแซมอาคารศูนยผู้์สูงอาย ุขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒ ม. 100,000       100,000       

19 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านกิ่วสะแวก 
หมูท่ี่ ๙

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้้าประปา
หมูบ่้านกิ่วสะแวก หมูท่ี่ ๙

ขดุลอกแหล่งน้้าและวางท่อประปา 450,000       450,000       

20 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านถวน 
หมูท่ี่ ๑๐

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านถวน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 1,532 ม. 150,000       150,000       

21 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านถวน 
หมูท่ี่ ๑๐

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านกองกาย

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 2,092 ม. 200,000       200,000       

22 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านถวน 
หมูท่ี่ ๑๐

บูรณะซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านถวน

ซ่อมแซมอาคารและห้องน้้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 50,000         50,000         

23 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านอมสูง 
หมูท่ี่ ๑๑

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านอมสูง

กอ่สร้างแท้งค์เกบ็น้้า จ้านวน ๒ จดุและวางท่อประปาส่งน้้า 600,000       600,000       

24 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านห้วยวอก-
ขนุปอน หมูท่ี่ ๑๒

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน
ห้วยวอก-ขนุปอน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 4,304 ม. 400,000       400,000       

25 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่ขี้มูกน้อย 
หมูท่ี่ ๑๓

บูรณะซ่อมแซมอาศรมบ้าน
แม่ขี้มูกน้อย

บูรณะซ่อมแซมอาศรม ล้อมร้ัวเขตแนว ยาว 320 ม. 50,000         50,000         

26 แม่แจม่ บ้านทับ บ้านแม่ขี้มูกน้อย 
หมูท่ี่ ๑๓

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน
แม่ขี้มูกน้อย

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ยาว 2,196 ม. 200,000       200,000       

26 5,000,000    5,000,000    
1 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านแม่หงาน 

หมูท่ี่ ๑
พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแม่หงาน 
หมูท่ี่ ๑ (จดุที่๑)

ซ่อมแซมถนน คสล.ยาว ๗๑ ม. กว้าง ๓ ม. หนา 0.15 ม.
 พื้นที่รวม ๒๑๓ ตร.ม.

150,000       150,000       

2 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านแม่หงาน
 หมูท่ี่ ๑

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแม่หงาน 
หมูท่ี่ ๑ (จดุที่๒)

ซ่อมแซมถนน คสล.ยาว ๗๑ ม. กว้าง ๓ ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม ๒๑๓ ตร.ม.

150,000       150,000       

3 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านแม่หงาน 
หมูท่ี่ ๑

ซ่อมแซมน้้าประปาภูเขา บ้านแม่หงาน 
หมูท่ี่ ๑

ซ่อมแซมน้้าประปาภูเขา 75,000         75,000         

รวมต ำบลบ้ำนทับ

6/12



ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านพุย 

หมูท่ี่ ๒
พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านพุย หมูท่ี่ ๒  
(ช่วงที่๑)

ซ่อมแซมถนน คสล.ยาว ๖๑ ม. กว้าง ๔ ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่รวม ๒๔๔ ตร.ม.

160,000       160,000       

5 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านพุย หมูท่ี่ ๒ พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านพุย หมูท่ี่ ๒
(ช่วงที่๒)

ซ่อมแซมถนน คสล.ยาว ๑๑๖ ม. กว้าง ๔ ม. หนา 0.05 ม.
พื้นที่รวม ๔๖๔ ตร.ม.

140,000       140,000       

6 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านพุย หมูท่ี่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในหมูบ่้าน 
บ้านพุย หมูท่ี่ ๒

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 
โดยจา้งแรงงานชาวบ้าน

74,000         74,000         

7 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านแม่แฮใน 
หมูท่ี่ ๓

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแม่แฮใน 
หมูท่ี่ ๓

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๑๓๓ ม. กว้าง ๓ ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม ๓๙๙ ตร.ม.

300,000       300,000       

8 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านแม่แฮใน 
หมูท่ี่ ๓

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาใน
หมูบ่้านบ้านแม่แฮใน หมูท่ี่ ๓

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 74,000         74,000         

9 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านแม่ตูม 
หมูท่ี่ ๔

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแม่ตูม หมูท่ี่ ๔

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๒๕๗ ม. กว้าง ๑.๖๐ ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม ๔๑๑.๒๐ ตร.ม

300,000       300,000       

10 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านแม่ตูม 
หมูท่ี่ ๔

ซ่อมแซมระบบประปาในหมูบ่้าน 
บ้านแม่ตูม หมูท่ี่ ๔

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 78,000         78,000         

11 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านของ 
หมูท่ี่ ๕

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านของ หมูท่ี่ ๕

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๒๔๖ ม. กว้าง ๑.๖๐ ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่รวม ๓๙๓.๖๐ ตร.ม.

300,000       300,000       

12 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านเฮาะ 
หมูท่ี่ ๖

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านเฮาะ หมูท่ี่ ๖
(จดุที่๑)

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๖๙ ม. กว้าง ๓ ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่รวม ๒๐๗ ตร.ม.

143,000       143,000       

13 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านเฮาะ 
หมูท่ี่ ๖

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านเฮาะ หมูท่ี่ ๖
(จดุที่๒)

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๕๖ ม. กว้าง ๔ ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม ๒๒๔ ตร.ม.

152,000       152,000       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
14 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านเฮาะ 

หมูท่ี่ ๖
ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา บ้านเฮาะ 
หมูท่ี่ ๖

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา โดยจา้งแรงงานชาวบ้าน 73,000         73,000         

15 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านแปะ 
หมูท่ี่ ๗

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแปะ หมูท่ี่ ๗

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๑๑๑ ม. กว้าง ๔ ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม ๔๔๔ ตร.ม.

300,000       300,000       

16 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านกอกน้อย 
หมูท่ี่ ๘

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านกอกน้อย หมูท่ี่
 ๘

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๑๖๒ ม. กว้าง ๓ ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม ๔๘๖ ตร.ม.

300,000       300,000       

17 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านกอกน้อย 
หมูท่ี่ ๘

ซ่อมแซมน้้าประปาภูเขา บ้านกอกน้อย 
หมูท่ี่ ๘

ซ่อมแซมน้้าประปาภูเขา 74,000         74,000         

18 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านแม่แฮใต้ 
หมูท่ี่ ๙

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแม่แฮใต้ 
หมูท่ี่ ๙

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๑๔๑ ม.  กว้าง ๓ ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม ๔๒๓ ตร.ม.

300,000       300,000       

19 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านแม่แอใต้ 
หมูท่ี่ ๙

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา บ้านแม่แฮใต้ 
หมูท่ี่ ๙

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 74,000         74,000         

20 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านปางหินฝน หมูท่ี่
 ๑๐

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านปางหินฝน 
หมูท่ี่ ๑๐

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๒๑๕ ม. กว้าง ๑.๖๐ ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม ๓๔๔ ตร.ม.

242,000       242,000       

21 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านปางหินฝน หมูท่ี่
 ๑๐

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา โดยการซ่อมแซมแท็งค์น้้า คสล. 120,000       120,000       

22 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านกองบอด
หมูท่ี่ ๑๑

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านกองบอด

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว 168 ม. กว้าง ๓ ม. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่รวม 504 ตร.ม.

300,000       300,000       

23 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านกองบอด 
หมูท่ี่ ๑๑

 ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 
บ้านกองบอด หมูท่ี่ ๑๑

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 74,000         74,000         

24 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านพุยกะเหร่ียง 
หมูท่ี่ ๑๒

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้า
และผลผลิตทางการเกษตร
บ้านพุยกะเหร่ียง หมูท่ี่ ๑๒

ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๑๑๕ ม. กว้าง ๔ ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม ๔๖๐ ตร.ม.

300,000       300,000       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
25 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านพุยกะเหร่ียง

หมูท่ี่ ๑๒
ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา  ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 73,000         73,000         

26 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านดินขาว 
หมูท่ี่ ๑๓

ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านดินขาว หมูท่ี่ ๑๓ ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๒๖๐ ม. กว้าง ๑.๖๐ ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม ๔๑๖ ตร.ม.

300,000       300,000       

27 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านดินขาว 
หมูท่ี่ ๑๓

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา  ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 74,000         74,000         

28 แม่แจม่ ปางหินฝน บ้านโมโลตู่ 
หมูท่ี่ ๑๔

ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโมโลตู่ หมูท่ี่ ๑๔ ซ่อมแซมถนน คสล. ยาว ๑๐๐ ม. กว้าง ๔ ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่รวม ๔๐๐ ตร.ม.

300,000       300,000       

28 5,000,000    5,000,000    
1 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านสบแม่รวม 

หมูท่ี่ ๑
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สบแม่รวม

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 10 ม. ยาว 6 ม. 260,000       260,000       

2 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่ซา 
หมูท่ี่ ๒

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 260,000       260,000       

3 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่แฮเหนือ 
หมูท่ี่ ๓

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้า
และผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 260,000       260,000       

4 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่มุ 
หมูท่ี่ ๔

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 260,000       260,000       

5 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่นาจร 
หมูท่ี่ ๕

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๖ ม. 260,000       260,000       

6 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่วาก 
หมูท่ี่ ๖

ปรับปรุงและซ่อมแซมประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 260,000       260,000       

7 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านสบวาก 
หมูท่ี่ ๗

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 260,000       260,000       

8 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านห้วยผา 
หมูท่ี่ ๘

กอ่สร้างระบบประปาภูเขาเพื่อการเกษตร ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 260,000       260,000       

9 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่มะลอ 
หมูท่ี่ ๙

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 260,000       260,000       

รวมต ำบลปำงหินฝน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่เอาะ 

หมูท่ี่ ๑๐
ซ่อมแซมและปรับปรุงประปาเพื่อ
การอปุโภคบริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 260,000       260,000       

11 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่ขอ 
หมูท่ี่ ๑๑

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 260,000       260,000       

12 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่หอย 
หมูท่ี่ ๑๒

ซ่อมแซมและปรับปรุงประปาเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 260,000       260,000       

13 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่แจะ๊ 
หมูท่ี่ ๑๓

ซ่อมแซมและปรับปรุงประปาเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาท่อพีวีซี 260,000       260,000       

14 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านใหม่พัฒนา
สันติหมูท่ี่ ๑๔

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 260,000       260,000       

15 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่สะงะ 
หมูท่ี่ ๑๕

ซ่อมแซมและปรับปรุงประปาเพื่อ
การอปุโภคบริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 260,000       260,000       

16 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านแม่นาจรเหนือ
หมูท่ี่ ๑๖

ต่อเติมระบบประปา
พร้อมถงัเกบ็น้้า คสล.

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาท่อพีวีซี 260,000       260,000       

17 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านห้วยขมิน้ 
หมูท่ี่ ๑๗

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองร่องล้อ 260,000       260,000       

18 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านขนุแม่วาก 
หมูท่ี่ ๑๘

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 260,000       260,000       

19 แม่แจม่ แม่นาจร บ้านห้วยหอย 
หมูท่ี่ ๑๙

ต่อเติมประปาเพื่อการ
อปุโภคบริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ 
จ้านวน 1,380 ท่อน

320,000       320,000       

19 5,000,000    5,000,000    
1 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านปางอุ๋ง 

หมูท่ี่ ๑
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาประจ้า
หมูบ่้านบ้านปางอุ๋ง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 320,000       320,000       

2 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านนากลาง 
หมูท่ี่ ๒

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านนากลาง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

รวมต ำบลแม่นำจร
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านแม่สะต๊อบ

 หมูท่ี่ ๓
พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแม่สะต๊อบ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

4 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านพะแอดู 
หมูท่ี่ ๔

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านพะแอดู

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

5 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านนาฮ่อง 
หมูท่ี่ ๕

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านนาฮ่อง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 320,000       320,000       

6 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านแม่ศึก 
หมูท่ี่ ๖

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแม่ศึก

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

7 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านกองกาน 
หมูท่ี่ ๗

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านกองกาน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

8 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านผาละปิ 
หมูท่ี่ ๘

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาละปิ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

9 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านแม่หยอด 
หมูท่ี่ ๙

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแม่หยอด

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000       300,000       

10 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านนาออ่งใต้ 
หมูท่ี่ ๑๐

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านนาฮ่องใต้

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

11 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านปางเกี๊ยะ 
หมูท่ี่ ๑๑

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านปางเกี๊ยะ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

12 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านห้วยผักกดู 
หมูท่ี่ ๑๒

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านห้วยผักกดู

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

13 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านสบแม่สะต๊อบ 
หมูท่ี่ ๑๓

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านสบแม่สะต๊อบ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

14 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านแม่จมุสาม 
หมูท่ี่ ๑๔

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแม่จมุสาม

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

15 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านโป่งขนุน 
หมูท่ี่ ๑๕

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านโป่งขนุน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       
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 ที่ (บำท) (บำท)
16 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านแม่ครอง 

หมูท่ี่ ๑๖
พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านแม่ครอง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

17 แม่แจม่ แม่ศึก บ้านห้วยขี้เปอะ 
หมูท่ี่ ๑๗

พัฒนาโครงขา่ยการขนส่งสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านห้วยขี้เปอะ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000       290,000       

17 5,000,000    5,000,000    
134 35,000,000  34,539,000  

รวมต ำบลแม่ศึก
รวมอ ำเภอแม่แจ่ม
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