
 

จังหวัด เชียงใหม่ 

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านเปียงหลวง หมูท่ี่ 1 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์

วัดเปียงหลวง
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. 499,600        494,800        

2 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านเปียงหลวง หมูท่ี่ 1 สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกยีรติวัดเปียงหลวง

สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกยีรติวัดเปียงหลวง กว้าง 5 ม. 
ยาว 20 ม.

334,000        330,100        

3 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านจอง หมูท่ี่ 2 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. 499,600        494,800        
4 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านจอง หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 235 ม. 

หนา 0.07 ม.
331,000        305,700        

5 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านใหม่มะกายอน หมูท่ี่ 3 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. 499,600        494,800        
6 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านใหม่มะกายอน หมูท่ี่ 3 ขดุลอกและขยายสระน ้าห้วยหนองแดง ขดุลอกสระน ้าห้วยหนองแดง ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 

9,812.50 ลบ.ม.
330,000        330,000        

7 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านม่วงเครือ หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. 499,600        494,800        
8 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านม่วงเครือ หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงท่อระบายน ้าภายในหมูบ่้าน ปรับปรุงท่อระบายน ้า คสล. ขนาด 0.80 ม. ยาง 46 ม. พร้อม

บ่อพักขนาด 1 x 3 ม. จ้านวน 4 บ่อ
99,800           94,700           

9 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านม่วงเครือ หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงรางระบายน ้าภายในหมูบ่้าน ขดุลอกรางระบายน ้า และกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. กว้าง 
0.30 ม. ยาว 82 ม. สูง 0.30 ม.

241,500        234,100        

10 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านห้วยไคร้ หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้าสาธารณะ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน ้าสาธารณะวัดห้วยไคร้ กว้าง 1.80 ม. 
ยาว 12 ม.

329,700        329,000        

11 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านห้วยไคร้ หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบงานท่อประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบงานท่อประปา วางท่อ พีวีซี จ้านวน 750
 ท่อน

497,000        497,000        

12 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านแปกแซม หมูท่ี่ 6 ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ สูง 1.80 ม.
 ยาว 108.50 ม.

352,000        334,600        

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านแปกแซม หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้เด็กวัยเรียนในศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนฯ ขนาดหนา 
0.125 ม.หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 788.75 ตร.ม.

330,000        310,100        

14 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านแปกแซม หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน วางท่อ พีวีซี ศก. 3 นิ ว 
จ้านวน 51 ท่อน

26,000           26,000           

15 เวียงแหง เปียงหลวง บ้านแปกแซม หมูท่ี่ 6 ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพียง

ส่งเสริมอาชีพราษฎรตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 130,000        130,000        

15 4,999,400     4,900,500     
1 เวียงแหง เมืองแหง บ้านแม่หาด หมูท่ี่ 1 กอ่สร้างถงัเกบ็น ้า คสล.พร้อมวางท่อ 

พีวีซี
สร้างถงัเกบ็น ้า คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. สูง 2.5 ม. พร้อมวาง
ท่อ พีวีซี ขนาด ศก.3 นิ ว จ้านวน 565 ท่อน

416,500        416,500        

2 เวียงแหง เมืองแหง บ้านกองลม หมูท่ี่ 2 ซ่อมบ้ารุงท่อประปาหมูบ่้าน ซ่อมบ้ารุงท่อประปาภายในหมูบ่้าน วางท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 3 นิ ว
 จ้านวน 960 ท่อน

416,500        416,500        

3 เวียงแหง เมืองแหง บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 3 สร้างถงัเกบ็น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถงัเกบ็น ้า คสล. กว้าง 10 ม. ยาว 15 ม. สูง 4 ม. หนา 
0.15 ม.

416,500        416,300        

4 เวียงแหง เมืองแหง บ้านเวียงแหง หมูท่ี่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน วางท่อ พีวีซี ศก.3 นิ ว 
จ้านวน 970 ท่อน

421,100        421,100        

5 เวียงแหง เมืองแหง บ้านห้วยหก หมูท่ี่ 5 ปูบล็อกพื นตัวหนอนลานอเนกประสงค์ ปูบล็อกพื นตัวหนอนลานอเนกประสงค์วัดห้วยหก พื นที่รวม 
1,910 ตร.ม.

498,800        498,800        

6 เวียงแหง เมืองแหง บ้านสามหมืน่ หมูท่ี่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยจ์ดัองค์ความรู้
ตามพระราชด้าริ

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยจ์ดัองค์ความรู้ตามพระราชด้าริพร้อมปรับ
ภูมิทัศน์ และกอ่สร้างศาลาที่พัก กว้าง 3 ม. ยาว 3 ม.

416,500        416,500        

7 เวียงแหง เมืองแหง บ้านนามน หมูท่ี่ 7 ปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ่้าน กอ่สร้างถงัเกบ็น ้า คสล. กว้าง 10 ม. ยาว 10 ม. สูง 2.5 ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 3 นิ ว จ้านวน 200
 ท่อน

416,300        416,300        

8 เวียงแหง เมืองแหง บ้านแม่แพม หมูท่ี่ 8 ปรับปรุงตลาดชุมชน ปรับปรุงตลาดชุมชน ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 15 ม. 320,000        320,000        
9 เวียงแหง เมืองแหง บ้านปางควาย หมูท่ี่ 9 กอ่สร้างอาคารโรงครัว

สาธารณประโยชน์
กอ่สร้างอาคารโรงครัวสาธารณประโยชน์ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
15 ม.

416,500        416,500        

รวมต ำบลเปียงหลวง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 เวียงแหง เมืองแหง บ้านกองลมใหม่ หมูท่ี่ 10 ปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปา วางท่อ พีวีซี ศก.4 นิ ว  จ้านวน 595 ท่อน 416,500        416,500        

11 เวียงแหง เมืองแหง บ้านเลาวู หมูท่ี่ 11 ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาภายใน
หมูบ่้าน

ซ่อมแซมระบบประปา วางท่อ พีวีซี ศก.2 นิ ว  จ้านวน 1,210 
ท่อน และ ศก.1 นิ ว  จ้านวน 1,000 ท่อน

416,500        416,500        

12 เวียงแหง เมืองแหง บ้านแม่แตะ หมูท่ี่ 12 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน 115,500        115,500        
13 เวียงแหง เมืองแหง บ้านแม่แตะ หมูท่ี่ 12 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์กว้าง 17x33 ม. และขนาด 8x45 ม. 300,500        300,500        

13 4,987,700     4,987,500     
1 เวียงแหง แสนไห บ้านสันดวงดี หมูท่ี่ 1 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์วัดบ้าน

สันดวงดี
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 18 ม. หรือพื นที่ไม่
น้อยกว่า 110 ตร.ม.

499,700        490,400        

2 เวียงแหง แสนไห บ้านสันดวงดี หมูท่ี่ 1 กอ่สร้างถงัเกบ็น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถงัเกบ็น ้า คสล.กว้าง 10 ม. สูง 2 ม. ยาว 10 ม. หนา 
0.20 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.

499,800        471,600        

3 เวียงแหง แสนไห บ้านสามปู หมูท่ี่ 2 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนน คสล.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 226 ม. พื นที่
ไม่น้อยกว่า 904 ตร.ม.

499,600        499,600        

4 เวียงแหง แสนไห บ้านสามปู หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงระบบรางระบายน ้าภายใน
หมูบ่้าน

ปรับปรุงรางระบายน ้า คสล. กว้าง 0.50 ม. สูง 0.50 ม. หนา 
0.10 ม. ยาวรวม 314 ม.

500,000        490,100        

5 เวียงแหง แสนไห บ้านม่วงป็อก หมูท่ี่ 3 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม. พื นที่ไม่
น้อยกว่า 128 ตร.ม.

350,000        325,000        

6 เวียงแหง แสนไห บ้านม่วงป็อก หมูท่ี่ 3 ปรับปรุงต่อเติมห้องน ้าวัดน้อย ปรับปรุงต่อเติมห้องน ้าวัดน้อย กว้าง 3 ม. สูง 2.5 ม. 
ยาว 6.40 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 19.20 ตร.ม.

200,000        193,500        

7 เวียงแหง แสนไห บ้านม่วงป็อก หมูท่ี่ 3 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ปฏิบัติ
ธรรม

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ปฏิบัติธรรม กว้าง 3.50 ม. 
สูง 2.80 ม. ยาว 24 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม.

450,000        438,000        

8 เวียงแหง แสนไห บ้านมหาธาตุ หมูท่ี่ 4 ขยายไหล่ถนนทางเขา้หมูบ่้าน กอ่สร้างก้าแพงกนัดินขยายไหล่ถนน กว้าง 1 ม. ยาว 200 ม.
 สูง 1 ม. หนา 0.20 ม.

500,000        463,700        

9 เวียงแหง แสนไห บ้านมหาธาตุ หมูท่ี่ 4 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม. สูง 4 ม. 
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.

466,000        456,800        

10 เวียงแหง แสนไห บ้านปางป๋อ หมูท่ี่ 5 ปรับปรุงตลาดชุมชน กอ่สร้างอาคารตลาดชุมชน กว้าง 6 ม. ยาว 28 ม. สูง 3.02 ม. 
หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.

500,000        491,800        

รวมต ำบลเมืองแหง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 เวียงแหง แสนไห บ้านปางป๋อ หมูท่ี่ 5 ขยายเขตไฟฟ้า ส้าหรับแทงค์

น ้าประปาเพื่อการเกษตร
ขยายเขตไฟฟ้า ส้าหรับแทงค์น ้าประปาเพื่อการเกษตร 307,300        -                

11 4,772,400     4,320,500     
39 14,759,500   14,208,500   

รวมต ำบลแสนไห
รวมอ ำเภอเวยีงแหง
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