
 

จังหวัด เชียงใหม่

ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 หางดง น ้าแพร่ บ้านบ่อ หมูท่ี่ 1 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร

 หรือพื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร
262,000 262,000       

2 หางดง น ้าแพร่ บ้านศาลา 
หมูท่ี่ 2

ซ่อมแซมเสริมคันดินถนนล้าลอง ซ่อมแซมเสริมคันดินถนนล้าลอง ขนาด กว้าง 3.20 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.40 เมตร และงานถมดินที่สาธารณประโยชน์ 1,380 
ตารางเมตร

142,000 142,000       

3 หางดง น ้าแพร่ บ้านศาลา 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างอาคารบริการผู้สูงอายุ กอ่สร้างอาคารบริการผู้สูงอาย ุขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร

204,000 204,000       

4 หางดง น ้าแพร่ บ้านศาลา 
หมูท่ี่ 2

ขดุลอกล้าเหมืองแม่ตาช้าง ขดุลอกล้าเหมืองแม่ตาช้าง ความยาว 110 เมตร 40,000 40,000         

5 หางดง น ้าแพร่ บ้านแพะขวาง 
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทาง

279,000 279,000

6 หางดง น ้าแพร่ บ้านแพะขวาง 
หมูท่ี่ 3

ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 1.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
82.50 ตารางเมตร

47,000 47,000

7 หางดง น ้าแพร่ บ้านน ้าแพร่ 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างอา่งเกบ็น ้าดิบระบบประปาหมูบ่้าน
พร้อมวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างอา่งเกบ็น ้าดิบระบบประปาหมูบ่้าน ขนาด กว้าง 16.00 เมตร
ยาว 21 เมตร ลึก 3.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล.

332,000 332,000

8 หางดง น ้าแพร่ บ้านน ้าแพร่ 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างหอถงัเหล็กเกบ็น ้า กอ่สร้างหอถงัเหล็กเกบ็น ้ารูปทรงแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. 430,000 408,300       

9 หางดง น ้าแพร่ บ้านป่าจี  หมูท่ี่
 5

ขดุเจาะบ่อบาดาล ขดุเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC เส้นผ่าศูนยก์ลาง 5 นิ ว ลึก 260 เมตร 430,000 405,800       

รำยละเอียดประกอบกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรส่งเสรมิควำมเปน็อยู่ระดบัต ำบล
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
10 หางดง น ้าแพร่ บ้านแสนตอ 

หมูท่ี่ 6
กอ่สร้างอาคารบริการผู้สูงอายุ กอ่สร้างอาคารบริการผู้สูงอาย ุอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง

 6.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 45.50 ตาราง
เมตร

451,000 451,000

11 หางดง น ้าแพร่ บ้านแสนตอ 
หมูท่ี่ 6

ขดุลอกดินในรางระบายน ้า ขดุลอกดินในรางระบายน ้าภายในหมูบ่้าน ช่วงที่ 1 กว้าง 1.20 เมตร
ยาว 560.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.55 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร
 ยาว 670.00เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25 เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
419.85 ลบ.ม.

65,350 65,300         

12 หางดง น ้าแพร่ บ้านท่าไม้ลุง 
หมูท่ี่ 7

ขดุลอกล้าห้วยแม่ตาช่วย ขดุลอกล้าห้วยแม่ตาช่วย ความยาว 568 เมตร ปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 13,221.50 ลบ.ม.

374,000 374,000

13 หางดง น ้าแพร่ บ้านท่าไม้ลุง 
หมูท่ี่ 7

ขดุเจาะบ่อบาดาล ขดุเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC เส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ ว ลึก 150 เมตร 190,000 190,000

14 หางดง น ้าแพร่ บ้านแม่ขนิลใต้
 หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรยาว 83.00 เมตร หรือมีพื นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร

206,000 206,000

15 หางดง น ้าแพร่ บ้านดอยถ ้า 
หมูท่ี่ 9

ขดุเจาะบ่อบาดาล ขดุเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC เส้นผ่าศูนยก์ลาง 5 นิ ว ลึก 260 เมตร 360,000 360,000

16 หางดง น ้าแพร่ บ้านดอยถ ้า 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
 หรือ มีพื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร

110,000 110,000

17 หางดง น ้าแพร่ บ้านดอยถ ้า 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 8.00เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือพื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 192 ตารางเมตร

390,000 390,000

18 หางดง น ้าแพร่ บ้านน ้าบุน่ 
หมูท่ี่ 10

ขดุเจาะบ่อบาดาล ขดุเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC เส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ ว ลึก 160 เมตร 256,000 236,700       

19 หางดง น ้าแพร่ หมูท่ี่ 11 กอ่สร้างฝายชะลอน ้า กอ่สร้างฝายชะลอน ้า จ้านวน 28 ฝาย 348,000       348,000       
20 หางดง น ้าแพร่ หมูท่ี่ 9 กอ่สร้างห้องน ้าสาธารณะ กอ่สร้างห้องน ้าสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.50 ม. 

ยาว 3.00 ม.
83,650         83,600         

20 5,000,000   4,934,700   รวมต ำบลน  ำแพร่
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 หางดง ขนุคง บ้านต้นแกว้ 

หมูท่ี่ 1
จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) ขนยา้ยพืชผล
ทางการเกษตร หมูท่ี่ 1

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

2 หางดง ขนุคง บ้านต้นแกว้ 
หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยมูีฝาปิด เลียบถนนสายหลักบ้านต้นแกว้

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยแูบบมีฝาปิด เลียบ
ถนนสายหลัก ขนาด กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.70 เมตร ยาว 23 เมตร

110,000       108,200       

3 หางดง ขนุคง บ้านถวาย 
หมูท่ี่ 2

จดัซื อรถรางน้าเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และบริการประชาชน

จดัซื อรถรางน้าเที่ยว ขนาด 20 ที่นัง่ จ้านวน 1 คัน 500,000       500,000       

4 หางดง ขนุคง บ้านหนองโขง 
หมูท่ี่ 3

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) ขนยา้ยพืชผล
ทางการเกษตร หมูท่ี่ 3

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

5 หางดง ขนุคง บ้านหนองโขง 
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว
ยมูีฝาปิด เลียบถนนสายหลัก

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยแูบบมีฝาปิด 
เลียบถนนสายหลัก ขนาด กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.30 เมตร 
ยาว 36 เมตร

110,000       110,000       

6 หางดง ขนุคง บ้านสารภี 
หมูท่ี่ 4

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) ขนยา้ยพืชผล
ทางการเกษตร หมูท่ี่ 4

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

7 หางดง ขนุคง บ้านสารภี 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (บ้าน
ไร่) บ้านสารภี หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร

73,000         73,000         

8 หางดง ขนุคง บ้านสารภี 
หมูท่ี่ 4

ขดุเจาะบ่อบาดาล ที่ท้าการองค์การบริหารส่วน
ต้าบลขนุคง หมูท่ี่ 4

เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ ว ท่อเหล็ก BSM มอก. 
277-2532 ประเภท 2 ความลึกบ่อ 200 เมตร

428,400       428,400       

9 หางดง ขนุคง บ้านขนุคง 
หมูท่ี่ 5

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) ขนยา้ยพืชผล
ทางการเกษตร หมูท่ี่ 5

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

10 หางดง ขนุคง บ้านขนุคง 
หมูท่ี่ 5

วางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าเหมือง
สาธารณประโยชน์ หมูท่ี่ 5

วางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตรยาว 41.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ้านวน 5 บ่อ

212,400       212,400       

11 หางดง ขนุคง บ้านกาด 
หมูท่ี่ 6

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) ขนยา้ยพืชผล
ทางการเกษตร หมูท่ี่ 6

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

12 หางดง ขนุคง บ้านกาด 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยมูีฝาปิด ล้าเหมืองสาธารณประโยชน์

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยแูบบมีฝาปิด ล้า
เหมืองสาธารณประโยชน์ในหมูบ่้าน ขนาด กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.70
 เมตร ยาว 23 เมตร เชื่อมต่อรางระบายเดิม

110,000       108,200       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 หางดง ขนุคง บ้านท่าขนุคง 

หมูท่ี่ 7
จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) ขนยา้ยพืชผล
ทางการเกษตร หมูท่ี่ 7

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

14 หางดง ขนุคง บ้านท่าขนุคง 
หมูท่ี่ 7

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยมูีฝาปิด เลียบถนนซอย 5/1

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยแูบบมีฝาปิด 
เลียบถนนซอย 5/1 บ้านท่าขนุคง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.30 เมตร ยาว 30 เมตร เชื่อมต่อรางระบายน ้าเดิม

110,000       108,100       

15 หางดง ขนุคง บ้านท่ามะโก ๋
หมูท่ี่ 8

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) ขนยา้ยพืชผล
ทางการเกษตร หมูท่ี่ 8

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

16 หางดง ขนุคง บ้านท่ามะโก ๋
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 8 กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 
เมตรหนา 0.12 เมตร หรือมีพื นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 216 ตาราง
เมตร

107,000       107,000       

17 หางดง ขนุคง บ้านแพะใหม่ 
หมูท่ี่ 9

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) ขนยา้ยพืชผล
ทางการเกษตร หมูท่ี่ 9

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

18 หางดง ขนุคง บ้านแพะใหม่ 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยมูีฝาปิด เลียบถนนซอย 3

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยแูบบมีฝาปิด เลียบ
ถนนซอย 3 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 23 เมตร 
เชื่อมต่อรางระบายน ้าเดิม

71,500         70,400         

19 หางดง ขนุคง ต้าบลขนุคง จดัซื อถงัออกซิเจนพร้อมอปุกรณ์ประจ้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล

จดัซื อถงัออกซิเจนพร้อมอปุกรณ์ประกอบจ้านวน 10 ชุด 85,600         -               

19 4,997,900   4,745,700   
1 หางดง บ้านปง บ้านปงใต้ 

หมูท่ี่ 1
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 1 บ้านปงใต้ ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ขนาด (กxย) 9 x 11 เมตร 443,000 443,000       

2 หางดง บ้านปง บ้านปงเหนือ 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ชั นเดียว 3 ห้อง 
หมูท่ี่ 2 บ้านปงเหนือ

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด (กxย) 7.5x10.5 เมตร 450,000 450,000

3 หางดง บ้านปง บ้านเกา๊เด่ือ 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม หมูท่ี่ 3  บ้านเกา๊
เด่ือ

ซ่อมแซมหอประชุมหมูบ่้านขนาด(กxย) 5x10.5 เมตร 386,000 328,500       

4 หางดง บ้านปง บ้านเกา๊เด่ือ 
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมูท่ี่ 3
บ้านเกา๊เด่ือ

ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาเพื่อให้ชุมชนได้มีน ้าใช้ตลอดปี
เปล่ียนท่อประปาเดิม

50,000 50,000

รวมต ำบลขุนคง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
5 หางดง บ้านปง บ้านทุ่งโป่ง 

หมูท่ี่ 4
กอ่สร้างแท้งค์เกบ็น ้าประปาภูเขา หมูท่ี่ 4 
บ้านทุ่งโป่ง

กอ่สร้างแท้งค์เกบ็น ้าประปาภูเขา ขนาด(กxย) 5x10 เมตร 436,000 436,000

6 หางดง บ้านปง บ้านแม่ฮะเหนือ
 หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงถงัเกบ็น ้าระบบประปาหมูบ่้านหมูท่ี่ 5 
บ้านแม่ฮะเหนือ

ปรับปรุงซ่อมแซมถงัเกบ็น ้าระบบประปาหมูบ่้าน
ขนาด(กxย) 6x8 เมตร

436,000 430,200       

7 หางดง บ้านปง บ้านแม่ขนิล 
หมูท่ี่ 6

จดัหารถอแีต๋น หมูท่ี่ 6 บ้านแม่ขนิลเหนือ จดัซื อรถอแีต๋นเพื่อใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 385,000 365,000       

8 หางดง บ้านปง บ้านแม่ขนิล 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงต่อเติมอาคารแม่บ้าน หมูท่ี่ 6 
บ้านแม่ขนิลเหนือ

ปรับปรุงต่อเติมอาคารแม่บ้าน ขนาด (กxย) 5 x 4 เมตร 
พื นที่ 138 ตรม.

56,000 56,000

9 หางดง บ้านปง บ้านปางยาง 
หมูท่ี่ 7

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมอา่งเกบ็น ้า 
พร้อมกอ่สร้างบ่อตกตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประจ้า หมูท่ี่ 7 บ้านปางยาง

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุม ขนาด(กxย) 12x20 เมตร 
กอ่สร้างบ่อตกตะกอน ขนาด(กxย) 3x3 เมตร

436,000 435,700       

10 หางดง บ้านปง บ้านน ้าซุ้ม 
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 8 บ้านน ้าซุ้ม กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด (กxย) 7x10 เมตร 436,000 420,400       

11 หางดง บ้านปง บ้านทุ่งโป่งใต้ 
หมูท่ี่ 9

จดัหาและขยายระบบประปาภูเขา หมูท่ี่ 9  
บ้านทุ่งโป่งใต้

1.เจาะบ่อน ้าบาดาล ลึก 50 เมตร 2.ขดุบ่อน ้าพร้อมวางท่อซีเมนต์ 
ลึก 5 เมตร 3.วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ ว ระยะทาง 700 เมตร 
4.จดัซื อปัม๊หอยโขง่ ขนาด 3 แรงม้า จ้านวน 4 เคร่ือง 
5. จดัซื อปัม๊น ้าซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า 1 เคร่ือง

436,000 396,000       

12 หางดง บ้านปง บ้านใหม่
สันคะยอม 
หมูท่ี่ 10

ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 10 
บ้านใหม่สันคะยอม

ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาด(กxย) 6x8.5 เมตร 436,000 424,000       

13 หางดง บ้านปง บ้านใหม่ห้วยลึก
 หมูท่ี่ 11

ต่อเติมอาคารศูนยฝึ์กอาชีพกลุ่มผู้สูงอาย ุ
และกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมูท่ี่ 11 บ้านใหม่ห้วยลึก

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนยฝึ์กอาชีพ กลุ่มผู้สูงอาย ุ
ขนาด(กxย) 5x8 เมตร

436,000 427,700       

14 หางดง บ้านปง บ้านแม่ฮะเหนือ
 หมูท่ี่ 5

ขดุลอกสระเกบ็น ้า ขดุลอกสระเกบ็น ้า ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 3,296 ลบ.ม. 107,000       107,000       

15 หางดง บ้านปง บ้านปงเหนือ 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างห้องน ้าศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

กอ่สร้างห้องน ้าศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 70,000         70,000         

15 4,999,000   4,839,500   รวมต ำบลบ้ำนปง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
1 หางดง บ้านแหวน บ้านไร่ หมูท่ี่ 1 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 1 บ้านไร่ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 5.00 x 16.00 เมตร 363,000 363,000       
2 หางดง บ้านแหวน บ้านโขงขาว 

หมูท่ี่ 2
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 2 
บ้านโขงขาว

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6.00 x 27.00 เมตร 359,000 359,000       

3 หางดง บ้านแหวน บ้านท้าวบุญ
เรือง หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก หมูท่ี่ 3 
บ้านท้าวบุญเรือง

กอ่สร้างวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.80 เมตร จ้านวน 77 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ้านวน 9 บ่อ

410,000 403,700       

4 หางดง บ้านแหวน บ้านช่างค้าน้อย
 หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างผนังกนัดิน จ้านวน 2 ช่วง หมูท่ี่ 4 
บ้านช่างค้าน้อย

กอ่สร้างผนังกนัดิน ขนาด กว้าง 1.50 x 1.80 ยาว 54 เมตร 354,000 354,000       

5 หางดง บ้านแหวน บ้านช่างค้า
หลวง หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการผู้สูงอาย ุหมูท่ี่ 5
 บ้านช่างค้าหลวง

กอ่สร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการผู้สูงอาย ุขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 400,000 400,000       

6 หางดง บ้านแหวน บ้านปากกอง 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก หมูท่ี่ 6 
บ้านปากกอง

กอ่สร้างวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 
เมตรจ้านวน 79 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ้านวน 8 บ่อ

396,000 390,000       

7 หางดง บ้านแหวน บ้านป่าหมาก 
หมูท่ี่ 7

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 7 บ้านป่า
หมาก

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 385,700 380,900       

8 หางดง บ้านแหวน บ้านต้นเฮือด 
หมูท่ี่ 8

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 8 
บ้านต้นเฮือด

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร 103,000 87,000         

9 หางดง บ้านแหวน บ้านต้นเฮือด 
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 8 บ้านต้น
เฮือด

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 4.00 x 10.00 เมตร 294,000 291,500       

10 หางดง บ้านแหวน บ้านเด่ือ หมูท่ี่ 9 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 9 บ้านเด่ือ ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 140,900 102,500       
11 หางดง บ้านแหวน บ้านเด่ือ หมูท่ี่ 9 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 9 บ้านเด่ือ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 258,600 258,600
12 หางดง บ้านแหวน บ้านจอมทอง 

หมูท่ี่ 10
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 10 บ้าน
จอมทอง

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 5.00 x 16.00 เมตร 392,000 391,600

13 หางดง บ้านแหวน บ้านดู่ หมูท่ี่ 11 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พร้อมปรับภูมิ
ทัศน์ขา้งเคียง หมูท่ี่ 11 บ้านดู่

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 3.00 x 12.00 เมตร 348,800 343,600       

14 หางดง บ้านแหวน บ้านดอนไฟ 
หมูท่ี่ 12

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 12
บ้านดอนไฟ

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 160,600 158,300       

15 หางดง บ้านแหวน บ้านดอนไฟ 
หมูท่ี่ 12

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 12 
บ้านดอนไฟ

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 4.00 x 9.00 เมตร 164,900 164,900
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 หางดง บ้านแหวน บ้านศรีสรร 

หมูท่ี่ 13
กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 13 
บ้านศรีสรร พร้อมรื อถอนอาคาร

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 5.00 x 6.00 เมตร 
 พร้อมรื อถอนอาคาร

199,000 196,100       

17 หางดง บ้านแหวน บ้านศรีสรร 
หมูท่ี่ 13

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 13 
บ้านศรีสรร

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 5.00 x 6.00 เมตร 186,500 183,400       

18 หางดง บ้านแหวน บ้านศรีสรร 
หมูท่ี่ 13

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 84,000         84,000         

18 5,000,000   4,912,100   
1 หางดง สบแม่ขา่ บ้านท่าขี ควาย 

หมูท่ี่ 1
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน
หมูท่ี่ 1 บ้านท่าขี ควาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้านเชื่อมถนนพนังกั น
แม่น ้าปิงกว้าง 2.50 เมตร ยาว 116 เมตรมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 290 
ตารางเมตร และกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38 เมตรมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
152 ตารางเมตร

265,900       265,900       

2 หางดง สบแม่ขา่ บ้านท่าขี ควาย 
หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 1 
บ้านท่าขี ควาย

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
 ยาว 63 เมตร มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 220.50 เมตร

130,800       130,800       

3 หางดง สบแม่ขา่ บ้านท่าขี ควาย 
หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี่ 1
 บ้านท่าขี ควาย

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ยาว185 เมตร ลึกเฉล่ีย 4.40 เมตร บ้านท่าขี ควาย

335,600       329,900       

4 หางดง สบแม่ขา่ บ้านท่าขี ควาย 
หมูท่ี่ 1

ระบบกรองน ้าบาดาล หมูท่ี่ 1 บ้านท่าขี ควาย สร้างระบบกรองน ้าบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม. หมูท่ี่ 1 
บ้านท่าขี ควาย

277,000       277,000       

5 หางดง สบแม่ขา่ บ้านน ้าโท้ง 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 บ้าน
น ้าโท้ง

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 148 เมตร มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร

346,500       346,500       

6 หางดง สบแม่ขา่ บ้านน ้าโท้ง 
หมูท่ี่ 2

วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 บ้านน ้า
โท้ง

วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.20 เมตร 
พร้อมบ่อพัก และกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 148 เมตร มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร

479,200       476,300       

7 หางดง สบแม่ขา่ บ้านเกาะ  
หมูท่ี่ 3

เจาะบ่อบาดาลขนาดศูนยก์ลางท่อ PVC 6 นิ ว 
ลึกเฉล่ีย 80 เมตร หมูท่ี่ 3 บ้านเกาะ

เจาะบ่อบาดาลขนาดศูนยก์ลางท่อ PVC 6 นิ ว ลึกเฉล่ีย 80 เมตร 
พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ Submersible

249,400       235,000       

8 หางดง สบแม่ขา่ บ้านเกาะ  
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบน ้าแม่ขา่
หมูท่ี่ 3 บ้านเกาะ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบน ้าแม่ขา่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 210 เมตร มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

491,400       491,400       

รวมต ำบลบ้ำนแหวน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
9 หางดง สบแม่ขา่ บ้านเกาะ 

หมูท่ี่ 3
กอ่สร้างถนนด้วยหินคลุก หมูท่ี่ 3 บ้านเกาะ กอ่สร้างถนนด้วยหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร 

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม.หมูท่ี่ 3 ซอย 5 เชื่อมซอย 4/4
159,600       134,200       

10 หางดง สบแม่ขา่ บ้านท่าศาลา 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างหอถงัเหล็กทรงแชมเปญ หมูท่ี่ 
4 บ้านท่าศาลา

กอ่สร้างหอถงัเหล็กทรงแชมเปญความจ ุ15 ลบ.ม. สูง 20 เมตร 498,000       443,600       

11 หางดง สบแม่ขา่ บ้านท่าศาลา 
หมูท่ี่ 4

เจาะบ่อบาดาลขนาดศูนยก์ลางท่อ PVC 6 นิ ว 
ลึกเฉล่ีย 80 เมตร หมูท่ี่ 4 บ้านท่าศาลา

เจาะบ่อบาดาลขนาดศูนยก์ลางท่อ PVC 6 นิ ว ลึกเฉล่ีย 80 เมตร 
พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ Submersible

249,400       235,000       

12 หางดง สบแม่ขา่ บ้านท่าศาลา 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 5 เมตร
 ยาว 10 เมตร

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร 221,000       216,600       

13 หางดง สบแม่ขา่ บ้านหนองค้า 
หมูท่ี่ 5

เจาะบ่อบาดาลขนาดศูนยก์ลางท่อ PVC 6 นิ ว 
ลึกเฉล่ีย 80 เมตร หมูท่ี่ 5 บ้านหนองค้า

เจาะบ่อบาดาลขนาดศูนยก์ลางท่อPVC 6 นิ ว ลึกเฉล่ีย 80 เมตร 
พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแบบ Submersible

249,400       235,000       

14 หางดง สบแม่ขา่ บ้านหนองค้า 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5
บ้านหนองค้า

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 210 เมตร มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

491,400       491,400       

15 หางดง สบแม่ขา่ บ้านหนองค้า 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 
บ้านหนองค้า

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 98 เมตร มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร

149,600       149,600       

16 หางดง สบแม่ขา่ บ้านหนองค้า 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี่ 5 บ้านหนองค้า

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 98 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 44 เมตร

103,200       103,200       

17 หางดง สบแม่ขา่ บ้านเกาะ 
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 3 บ้านเกาะ กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73 เมตร 
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร

171,400       171,400       

18 หางดง สบแม่ขา่ บ้านท่าศาลา 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 56 เมตร 131,000       131,000       

18 4,999,800   4,863,800   
1 หางดง สันผักหวาน บ้านสัน

ผักหวาน หมูท่ี่
 1

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 12.00x 4.80 ม. 600,000       595,500       

2 หางดง สันผักหวาน บ้านต้นงิ ว 
หมูท่ี่ 2

จดัซื อรถขนถา่ยพืชผลทางการเกษตร จดัซื อรถอแีต๋นจ้านวน 1 คัน 385,000       365,000       

รวมต ำบลบ้ำนสบแม่ข่ำ
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 หางดง สันผักหวาน บ้านต้นงิ ว

 หมูท่ี่ 2
กอ่สร้างระบบกรองน ้าบาดาล ประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างระบบกรองน ้าบาดาลประปาหมูบ่้าน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. 305,000       305,000       

4 หางดง สันผักหวาน บ้านท้าวผาย ู
หมูท่ี่ 3

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 89,000         82,200         

5 หางดง สันผักหวาน บ้านท้าวผาย ู
หมูท่ี่ 3

จดัซื อรถขนถา่ยพืชผลทางการเกษตร จดัซื อรถอแีต๋นจ้านวน 1 คัน 385,000       365,000       

6 หางดง สันผักหวาน บ้านท้าวผาย ู
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถาน
บ้านท้าวผายู

กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถาน หนา 0.10 เมตร 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตารางเมตร

240,000       240,000       

7 หางดง สันผักหวาน บ้านป่าตาล 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. 
พื นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร

311,000       311,000       

8 หางดง สันผักหวาน บ้านป่าตาล 
หมูท่ี่ 4

ซ่อมแซมห้องน ้าและสุขภัณฑ์ห้องน ้าวัดลัฏฐิวนา
รามและอาคารกองทุนหมูบ่้านป่าตาล

ซ่อมแซมห้องน ้าและสุขภัณฑ์ห้องน ้าวัดลัฏฐิวนาราม กว้าง 2.40 ม. 
ยาว 2 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 4.80 ตร.ม.

116,300       111,000       

9 หางดง สันผักหวาน บ้านป่าตาล 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ ปรับปรุงอาคารผู้สูงอาย ุพื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 65.78 ตร.ม. 46,400         46,400         

10 หางดง สันผักหวาน บ้านป่าตาล 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
ตัวย ูพร้อมฝาปิด

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.30 ม. ยาว 79. ม.

216,000       216,000       

11 หางดง สันผักหวาน บ้านเบ้อ หมูท่ี่ 5 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. 
พื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.

353,000       347,000       

12 หางดง สันผักหวาน บ้านเบ้อ หมูท่ี่ 5 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
(ฌาปนสถานบ้านสันป่าตัน)

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. 
พื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.

353,000       347,000       

13 หางดง สันผักหวาน บ้านขวัเด้ง 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน (บ้านหน้อย) กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน 808,000       770,700       

14 หางดง สันผักหวาน บ้านสัน
ผักหวานน้อย 
หมูท่ี่ 7

การเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) การเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 
กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 453 ม.

709,000       709,000       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
15 หางดง สันผักหวาน  บ้านต้นงิ ว 

หมูท่ี่ 2
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีรายได้น้อย โดยการส่งเสริมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรเช่น ขา้วเกรียบ ขา้วแต๋น เป็นต้น
83,300         -               

15 5,000,000   4,810,800   
1 หางดง หนองแกว๋ บ้านละโว้ 

หมูท่ี่ 1
กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
ตัวย ูพร้อมฝาปิด หมูท่ี่ 1 บ้านละโว้

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวย ูพร้อมฝาปิด 
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30-0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 205.00 เมตร

500,000       494,500       

2 หางดง หนองแกว๋ บ้านสันปูเลย 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างอาคารห้องน ้าสาธารณะ กอ่สร้างห้องน ้าสาธารณะ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 8.40 เมตร 
สูง 2.50 เมตร

285,200       285,200       

3 หางดง หนองแกว๋ บ้านสันปูเลย  
หมูท่ี่ 2

ต่อเติมอาคารผลิตน ้าด่ืม ปรับปรุงโรงผลิตน ้าด่ืม ขนาดพื นที่ 57.92 ตร.ม. 210,200       204,000       

4 หางดง หนองแกว๋ บ้านเหมืองง่า 
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
 พร้อมปรับภูมิทัศน์

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมปรับภูมิทัศน์

500,000       471,500       

5 หางดง หนองแกว๋ บ้านบวก 
หมูท่ี่ 4

ส่งเสริมการผลิตปุย๋อนิทรียช์ีวภาพวิสาหกจิชุมชน
 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนบ้านบวก

อบรมถา่ยทอดความรู้สมาชิก 50 คน ส่งเสริมการผลิตปุย๋อนิทรีย์
ชีวภาพวิสาหกจิชุมชน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง

247,500       247,500       

6 หางดง หนองแกว๋ บ้านบวก 
หมูท่ี่ 4

ปรับปรุง และต่อเติมอาคารที่ท้าการกองทุน
เงินล้าน

ปรับปรุง และต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 4.65 เมตร ยาว 10.60 เมตร 323,300       309,200       

7 หางดง หนองแกว๋ บ้านร้องแหยง่ 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน หมูท่ี่
 5 บ้านร้องแหยง่ (ป่าช้าใต้)

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

254,600       254,600       

8 หางดง หนองแกว๋ บ้านร้องแหยง่ 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถานหมูท่ี่ 5
 บ้านร้องแหยง่ (ป่าช้าเหนือ)

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน (ใต้) ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

254,600       254,600       

9 หางดง หนองแกว๋ บ้านยั งปวน 
หมูท่ี่ 6

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ย
พืชผลทางการเกษตร หมูท่ี่ 6

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร 
จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

10 หางดง หนองแกว๋ บ้านยั งปวน 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 10 ม. สูง 3 ม.

418,800       417,300       

รวมต ำบลสันผักหวำน
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 หางดง หนองแกว๋ บ้านสันทราย 

หมูท่ี่ 7
ขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กอ่สร้างขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวทางกว้าง 0.50 
เมตร และ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื นที่รวม 325.00 ตาราง
เมตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด0.80 เมตร จ้านวน 83 
ท่อน

499,600       499,600       

12 หางดง หนองแกว๋ บ้านหนองแกว๋
 หมูท่ี่ 8

ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์กว้าง 3.60 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
1.50 เมตร ยาว 550 เมตร

109,000       102,100       

13 หางดง หนองแกว๋ บ้านหนองแกว๋
 หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีต เสริมเหล็กแบบ
ตัวย ูพร้อมฝาปิด

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวย ูพร้อมฝาปิด 
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตรหนา 0.10 เมตร ยาว 170.00 
เมตร

386,800       380,300       

14 หางดง หนองแกว๋ บ้านสันทราย
พัฒนา หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

326,700       325,500       

15 หางดง หนองแกว๋ บ้านสันทราย
พัฒนา หมูท่ี่ 9

ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ชมรม
ผู้สูงอายุ

ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ชมรมผู้สูงอาย ุหมูท่ี่ 9 
บ้านสันทรายพัฒนา

173,400       172,100       

16 หางดง หนองแกว๋ หมูท่ี่ 2 ติดตั งระบบเสียงตามสาย ติดตั งระบบเสียงตามสาย 20,500         -               
17 หางดง หนองแกว๋ หมูท่ี่ 3 ติดตั งระบบเสียงตามสาย ติดตั งระบบเสียงตามสาย 21,700         -               
18 หางดง หนองแกว๋ หมูท่ี่ 4 ติดตั งระบบเสียงตามสาย ติดตั งระบบเสียงตามสาย 20,500         -               
19 หางดง หนองแกว๋ หมูท่ี่ 5 ติดตั งระบบเสียงตามสาย ติดตั งระบบเสียงตามสาย 20,500         -               
20 หางดง หนองแกว๋ หมูท่ี่ 6 ติดตั งระบบเสียงตามสาย ติดตั งระบบเสียงตามสาย 10,000         -               
21 หางดง หนองแกว๋ หมูท่ี่ 7 ติดตั งระบบเสียงตามสาย ติดตั งระบบเสียงตามสาย 10,000         -               
22 หางดง หนองแกว๋ หมูท่ี่ 8 ติดตั งระบบเสียงตามสาย ติดตั งระบบเสียงตามสาย 22,100         -               

22 5,000,000   4,783,000   
1 หางดง หนองควาย บ้านตองกาย 

หมูท่ี่ 1
เจาะบ่อบาดาล PVC.ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
150 มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 192 เมตร

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 150 มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า
 192 เมตร

       400,000 400,000       

2 หางดง หนองควาย บ้านฟ่อน 
หมูท่ี่ 2

ขดุลอกล้าน ้าสาธารณประโยชน์ (ล้าน ้าแม่ท่า
ช้าง) บ้านฟ่อน หมูท่ี่ 2

ขดุลอกล้าน ้าสาธารณประโยชน์(ล้าน ้าแม่ท่าช้าง) บ้านฟ่อน หมูท่ี่ 2 
จ้านวน 1 สาย ยาว 2,000 เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า
 6,690 ลบ.ม.

       166,780 166,700       

รวมต ำบลหนองแก๋ว
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
3 หางดง หนองควาย บ้านฟ่อน 

หมูท่ี่ 2
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านฟ่อน-ไนท์ซาฟารี

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านฟ่อน-ไนท์ซาฟารี  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
1,036 ตารางเมตร

       413,000        413,000

4 หางดง หนองควาย บ้านฟ่อน 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านฟ่อน หมูท่ี่ 2 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านฟ่อน หมูท่ี่ 2 จ้านวน 1 หลัง ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตรพื นที่ไมน่อ้ยกว่า 21.00 ตารางเมตร

       150,000 147,800       

5 หางดง หนองควาย บ้านฟ่อน 
หมูท่ี่ 2

เจาะบ่อบาดาล PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
100 มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า72 เมตร

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 100 มิลลิเมตร 
ลึกไม่น้อยกว่า 72 เมตร

       116,000        116,000

6 หางดง หนองควาย บ้านฟ่อน 
หมูท่ี่ 2

ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์(หนองโจ)้ 
หมูท่ี่ 2 บ้านฟ่อน

ขดุลอกล้าน ้าสาธารณประโยชน์ (หนองโจ)้ หมูท่ี่ 2 กว้าง 12.00 - 
16.50 เมตร ยาว 200.00 เมตรขดุลึกเฉล่ีย 1.30 เมตร หรือ
ปริมาณขดุดินไม่น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศกเ์มตร

         49,000          49,000

7 หางดง หนองควาย บ้านไร่กองขงิ 
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 3 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านไร่กองขงิขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 9 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

       315,000 314,700       

8 หางดง หนองควาย  บ้านต้นเกว๋น 
หมูท่ี่ 4

เจาะบ่อบาดาล PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
150 มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 94 เมตร

เจาะบ่อบาดาล PVC. ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 150 มิลลิเมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 94 เมตร พร้อมติดตั งระบบสูบน ้าไฟฟ้ามอเตอร์จมใต้น ้า

       250,000        250,000

9 หางดง หนองควาย  บ้านต้นเกว๋น 
หมูท่ี่ 4

ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ ภายใน
หมูบ่้านต้นเกว๋น

ขดุลอกล้าเหมืองสาธารณประโยชน์หมูท่ี่ 4 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร ขดุลึกเฉล่ีย 0.6 เมตร หรือ ปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 4,104 ลูกบาศกเ์มตร

       100,000        100,000

10 หางดง หนองควาย  บ้านต้นเกว๋น 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00-12.00 
เมตร ยาว 28.00-35.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร มีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

       215,000        215,000

11 หางดง หนองควาย บ้านหนองควาย
 หมูท่ี่ 5

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองควาย ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองควาย หมูท่ี่ 5 ขนาด กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 31.50 ตารางเมตร

       340,000 334,600       

12 หางดง หนองควาย บ้านหนองควาย
 หมูท่ี่ 5

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หน้าวัดดอยเปา หมูท่ี่ 5

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 5 ปริมาณ 5.00 เมตร 
ยาว 155.00 เมตร มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร

       307,000        307,000
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
13 หางดง หนองควาย บ้านร้อยจนัทร์

 หมูท่ี่ 6
วางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักบริเวณล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ 
หน้าวัดร้อยจนัทร์

วางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร มอก. ชั น 3 จ้านวน 90 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ้านวน 10 บ่อ

       325,000        325,000

14 หางดง หนองควาย บ้านเหมืองกงุ 
หมูท่ี่ 7

ปรับปรุงประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 7 บ้านเหมืองกงุ ปรับปรุงประปาหมูบ่้านและระบบน ้าด่ืม ชุมชน บ้านเหมืองกงุ หมูท่ี่ 7        173,000 164,600       

15 หางดง หนองควาย บ้านเหมืองกงุ 
หมูท่ี่ 7

ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่
 7 บ้านเหมืองกงุ

ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ตรงจดุอาคารอเนกประสงค์ 
หมูท่ี่ 7 ขนาด 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ยาว 85.00 เมตร
 มีพื นที่ไม่น้อย กว่า 340.00 ตารางเมตร

       127,000        127,000

16 หางดง หนองควาย บ้านขนุเส 
หมูท่ี่ 8

เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน
บ้านขนุเส

เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานบ้านขนุเส หมูท่ี่ 8 
ขนาด กว้าง 16.00 - 35.00 เมตร ขนาด ยาว 25 - 35.50 เมตร 
ความหนา 0.13 เมตร

       300,000        300,000

17 หางดง หนองควาย บ้านสันทราย 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันทราย หมูท่ี่
 9

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.50 
เมตร พื นที่รวมไม่น้อยกว่า 9.0 ตารางเมตร

         98,000          98,000

18 หางดง หนองควาย บ้านสันทราย 
หมูท่ี่ 9

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันทราย ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 
เมตร พื นที่รวมไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

       152,000        152,000

19 หางดง หนองควาย บ้านนาบุก 
หมูท่ี่ 10

ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านนาบุก
 หมูท่ี่ 10

ต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านนาบุก หมูท่ี่ 10 ขนาด กว้าง
 9.00 เมตร ยาว 21.40 เมตร หรือขนาดพื นที่ไม่น้อยกว่า 192.60
 ตารางเมตร

       320,000        320,000

20 หางดง หนองควาย บ้าสันป่าสัก 
หมูท่ี่ 11

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมอปุกรณ์ผลิต
น ้าด่ืมชุมชน

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมอปุกรณ์ผลิตน ้าด่ืมชุมชน ขนาด
อาคาร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื นที่รวมไม่น้อยกว่า 36 
ตารางเมตร

       300,000        300,000

21 หางดง หนองควาย บ้านตองกาย
เหนือ หมูท่ี่ 12

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน
ตองกายเหนือ หมูท่ี่ 12 (บริเวณขา้งอาคาร
อเนกประสงค์ ไปจนถงึซอย 2 บ้านตองกาย
เหนือ หมูท่ี่ 12)

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านตองกายเหนือ หมูท่ี่ 
12 (บริเวณขา้งอาคารอเนกประสงค์ ซอย 2 บ้านตองกายเหนือ หมูท่ี่
 12) ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 
85 เมตร

       179,000 176,400       
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
22 หางดง หนองควาย บ้านตองกาย

เหนือ หมูท่ี่ 12
กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ตองกายหนือ หมูท่ี่ 12 (บริเวณถนนสาธารณะ 
ซอย 1/1 บ้านตองกายเหนือ หมูท่ี่ 12)

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตองกายเหนือ หมูท่ี่ 12
 (บริเวณถนนสาธารณะ ซอย 1/1 บ้านตองกายเหนือ หมูท่ี่ 12) 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า0.40 เมตร ยาว 61 เมตร

       121,000 118,900       

23 หางดง หนองควาย บ้านตองกาย 
หมูท่ี่ 1

ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร 
ยาว 51 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม.

82,000         82,000         

23 4,998,780   4,977,700   
1 หางดง หนองตอง บ้านต้นโชค 

หมูท่ี่ 1
กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณหลังโรงงานอาหาร
ภาคเหนือ หมูท่ี่ 1

กอ่สร้างถนน คสล. บริเวณหลังโรงงานอาหารภาคเหนือ ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร ต่อจากถนน คสล. 
เดิม พื นที่ไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร

337,300       337,300       

2 หางดง หนองตอง บ้านบวกครก 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมปรับปรุง
โรงน ้าด่ืมประจ้าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อม ปรับปรุงโรงน ้าด่ืมบริเวณหน้า
วัดพระเจา้เหลื อม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร

309,700       308,000       

3 หางดง หนองตอง บ้านหนองตอง
 หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ
วัดหนองตอง หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร 338,300       338,300       

4 หางดง หนองตอง บ้านป่าลาน 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. ต่อจากรางระบาย
น ้าเดิม หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. ต่อจาก รางระบายน ้าเดิม ขนาด 
กว้าง 2 เมตร ลึก 1.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร

253,900       249,700       

5 หางดง หนองตอง บ้านป่าลาน 
หมูท่ี่ 4

ขดุลอกรางระบายน ้าเดิม หมูท่ี่ 4 ขดุลอกดินในรางระบายน ้าด้วยแรงงานคน ขนาด กว้าง 2.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.25 เมตร ยาว 1,232.00 เมตร

84,000         84,000         

6 หางดง หนองตอง บ้านเกาะ 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ
ที่สาธารณะประจ้าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร 
บริเวณที่สาธารณะประจ้าหมูบ่้าน จ้านวน 1 หลัง

261,300       258,600       

7 หางดง หนองตอง บ้านเกาะ 
หมูท่ี่ 5

ติดตั งเสียงตามสายประจ้าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 5 ติดตั งเสียงตามสายประจ้าหมูบ่้าน จ้านวน 1 ชุด 55,680         -               

8 หางดง หนองตอง บ้านท่านาค 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. จาก ท่อระบายน ้า
เดิม หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.จากท่อระบายน ้าเดิม กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

337,000       331,300       

9 หางดง หนองตอง บ้านหนองช้าง 
หมูท่ี่ 7

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 7 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ หลังลานกฬีาประจ้าหมูบ่้าน 
ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร

254,700       251,300       

10 หางดง หนองตอง บ้านหนองช้าง 
หมูท่ี่ 7

ติดตั งเสียงตามสายประจ้าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 7 ติดตั งเสียงตามสายประจ้าหมูบ่้าน จ้านวน 1 ชุด 55,680         -               

รวมต ำบลหนองควำย
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
11 หางดง หนองตอง บ้านป่าเป้า 

หมูท่ี่ 8
กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. หมูท่ี่ 8 กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร

 หนา 0.12 เมตร ยาว 35 เมตร
344,700       338,900       

12 หางดง หนองตอง บ้านหนองไคร้ 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. หมูท่ี่ 9 กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร
 หนา 0.12 เมตร ยาว 48 เมตร

338,800       333,100       

13 หางดง หนองตอง บ้านหนองบัว 
หมูท่ี่ 10

กอ่สร้างระบบท่อจา่ยประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 10 กอ่สร้างระบบท่อจา่ยประปาหมูบ่้าน ระยะทาง 3,008 เมตร 428,000       428,000       

14 หางดง หนองตอง บ้านทุ่งแพ่ง 
หมูท่ี่ 11

จดัซื อยานพาหนะเพื่อขนส่งสินค้าทาง 
การเกษตรและใช้งานสาธารณประโยชน์

จดัซื อยานพาหนะเพื่อขนส่งสินค้าทาง การเกษตรและใช้งาน
สาธารณประโยชน์ (รถอแีต๋น) จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

15 หางดง หนองตอง บ้านท่าควาย 
หมูท่ี่ 12

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่
สาธารณะประจ้าหมูบ่้าน

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร 
จ้านวน 1 หลัง

339,700       339,700       

16 หางดง หนองตอง บ้านคันธรส 
หมูท่ี่ 13

เทพื นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า โรงน ้าด่ืม
ชุมชน หมูท่ี่ 13

เทพื นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 24 เมตร ยาว 35 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

339,300       339,300       

17 หางดง หนองตอง บ้านเด่น-ป่า
แดง หมูท่ี่ 14

ปรับปรุงระบบท่อประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 14 ปรับปรุงระบบท่อประปาหมูบ่้าน ระยะทาง 1,243 เมตร 332,100       332,100       

18 หางดง หนองตอง บ้านบวกครก 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างก้าแพงกนัดิน คสล.บริเวณ หน้า รพ.สต.
บวกครก

กอ่สร้างก้าแพงกนัดิน คสล.บริเวณหน้า รพ.สต.บวกครก สูง 2.50 ม.
ยาว 11.00 ม.

204,000       204,000       

18 4,999,160   4,838,600   
1 หางดง หางดง บ้านท้าวค้าวัง 

หมูท่ี่ 1
กอ่สร้างรางส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างรางส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 5 จดุ ขนาด 

ปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.5 เมตร ยาว 346 เมตร
470,000       464,500       

2 หางดง หางดง บ้านล้อง หมูท่ี่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
ซอยหน้าเทศบาลต้าบลหางดง

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าเทศบาลต้าบลหางดง
 จ้านวน 2 จดุ พื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 1,135 ตร.ม.

445,000       445,000       

3 หางดง หางดง บ้านก้าแพงงาม
 หมูท่ี่ 3

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) หมูท่ี่ 3 จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้มีรายได้ น้อย จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

4 หางดง หางดง บ้านก้าแพงงาม
 หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างอาคารห้องน ้าสุขาวัดก้าแพงงาม กอ่สร้างอาคารห้องน ้าสุขา วัดก้าแพงงาม กว้าง4.00 ม. ยาว 6.00 ม.
 จ้านวน 4 ห้อง

250,000       250,000       

5 หางดง หางดง บ้านทรายมูล 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างอาคารศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลย ีส่งเสริม
อาชีพและปรับปรุงศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพียง

กอ่สร้างอาคารศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลย ีส่งเสริมอาชีพและปรับปรุง
ศูนยเ์ศรษฐกจิ พอเพียง กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร

450,000       450,000       

รวมต ำบลหนองตอง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
6 หางดง หางดง บ้านแม่ขกั 

หมูท่ี่ 5
กอ่สร้างอาคารศาลาบริการผู้สูงอาย ุบ้านแม่ขกั กอ่สร้างอาคารศาลาบริการผู้สูงอาย ุบ้านแม่ขกั กว้าง 5 เมตร 

ยาว 16 เมตร
450,000       447,900       

7 หางดง หางดง บ้านแม่ขกั 
หมูท่ี่ 5

กอ่สร้างแกม้ลิง และฝ่ายน ้าล้นล้าเหมืองแม่ขกั กอ่สร้างแกม้ลิง และฝ่ายน ้าล้น ล้าเหมืองแม่ขกั กว้าง 25 เมตร 114,000       111,600       

8 หางดง หางดง บ้านดงหลวง 
หมูท่ี่ 6

ปรับปรุงรางส่งน ้าล้าเหมืองกลางบ้าน กอ่สร้างรางส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 3 ช่วง ขนาด กว้าง 
1.00เมตร ลึก 1.12 เมตร หนา 0.12 เมตร รวมระยะ 135 เมตร

496,000       487,900       

9 หางดง หางดง บ้านป่าแป๋ 
หมูท่ี่ 7

ขยายเขตประปาหมูบ่้าน ขยายเขตประปา จ้านวน 6 ช่วงพร้อมติดตั งหัวแกะดับเพลิง 
จ้านวน 4 ชุด

134,000       131,200       

10 หางดง หางดง บ้านป่าแป๋ 
หมูท่ี่ 7

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ จ้านวน 1 หลัง กว้าง 5 เมตร ยาว 
18.20 เมตร สูง 3.60 เมตร

325,000       322,100       

11 หางดง หางดง บ้านกอง หมูท่ี่ 8 ปรับปรุงรางส่งน ้าล้าเหมืองเขา้นา กอ่สร้างรางส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 4 ช่วง  ความยาวรวม 
220.50 เมตร

497,000       488,600       

12 หางดง หางดง บ้านดง หมูท่ี่ 9 กอ่สร้างผนังกนัดินล้าเหมืองส่งน ้าจอมทอง กอ่สร้างผนังกนัดินคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 1.80 ม. ยาว 50.80 
ม.

217,000       217,000       

13 หางดง หางดง บ้านดง หมูท่ี่ 9 กอ่สร้างผนังกนัดินล้าเหมืองส่งน ้าจอมทอง กอ่สร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 1.80 ม. ยาว 70.50 ม. 370,000       300,000       
14 หางดง หางดง บ้านดง หมูท่ี่ 9 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยบ์ริการ ผู้สูงอาย ุ

และศูนย ์OTOP
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยบ์ริการผู้สูงอาย ุและศูนย ์OTOP 313,000       313,000       

15 หางดง หางดง บ้านทรายมูล 
หมูท่ี่ 4

กอ่สร้างดาดคอนกรีตปากประตูน ้าทางเขา้สระน ้า ดาดคอนกรีตปากประตูน ้าเขา้สระน ้า สูง 3.10 ม. ยาว 16.60 ม. 84,000         84,000         

15 5,000,000   4,877,800   
1 หางดง หารแกว้ บ้านสันป่าสัก 

หมูท่ี่ 1
กอ่สร้างรางระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี่ 1

สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร

470,000       463,500       

2 หางดง หารแกว้ บ้านหารแกว้ 
หมูท่ี่ 2

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 2 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 
พื นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร

457,000       455,900       

3 หางดง หารแกว้ บ้านทุ่งออ้ 
หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อม ปรับปรุง
อาคารหลังเดิม หมูท่ี่ 3

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 5 เมตร ยาว 12 เมตร 
พื นที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร

498,000       475,900       

รวมต ำบลหำงดง
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
4 หางดง หารแกว้ บ้านป่าแงะ 

หมูท่ี่ 4
แกไ้ขปัญหาภัยแล้ง โดยการจดัซื อวัสดุ อปุกรณ์
ซ่อมแซมประปา หมูท่ี่ 4

1.จดัซื อวัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซม ระบบประปา
2.ค่าบริการยกซัมเมอร์สขึ น - ลง
3.จดัซื อท่อพีวีซี ท่อประปา

366,000       356,900       

5 หางดง หารแกว้ บ้านป่าแงะ 
หมูท่ี่ 4

ติดตั งปรับปรุงหอกระจายขา่ว 
ประจ้าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 4

จดัซื อเคร่ืองขยายเสียง 1 ชุด ล้าโพง 20 ตัว 104,000       -               

6 หางดง หารแกว้ บ้านไร่ หมูท่ี่ 5 ติดตั งปรับปรุงหอกระจายขา่ว 
ประจ้าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 5

จดัซื อเคร่ืองขยายเสียง 1 ชุด ล้าโพง 20 ตัว 159,000       -               

7 หางดง หารแกว้ บ้านไร่ หมูท่ี่ 5 จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ย
พืชผลทางการเกษตร หมูท่ี่ 5

จดัซื อเคร่ืองจกัรกล (รถอแีต๋น) เพื่อขนยา้ยพืชผลทางการเกษตร 
จ้านวน 1 คัน

385,000       365,000       

8 หางดง หารแกว้ บ้านกวน 
หมูท่ี่ 6

กอ่สร้างรางระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่
 6

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาด กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 65.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 115.00 เมตร

470,000       464,400       

9 หางดง หารแกว้ บ้านวัวลาย 
หมูท่ี่ 7

กอ่สร้างรางระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี่ 7

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร

165,000       165,000       

10 หางดง หารแกว้ บ้านวัวลาย 
หมูท่ี่ 7

ติดตั งปรับปรุงหอกระจายขา่วประจ้าหมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 7

จดัซื อเคร่ืองขยายเสียง 1 ชุด ล้าโพง 15 ตัว 159,000       -               

11 หางดง หารแกว้ บ้านต้นแก 
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านต้นแก  
หมูท่ี่ 8

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร
พื นที่ใช้สอย 48 ตารางเมตร

436,000       436,000       

12 หางดง หารแกว้ บ้านป่าเหียง 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเหียง 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 5 เมตร ยาว 12 เมตร 
พื นที่ใช้สอย 60.00 ตารางเมตร

496,000       496,000       

13 หางดง หารแกว้ บ้านป่าเหียง 
หมูท่ี่ 9

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00
เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 130.00 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 เมตร

265,000       265,000       

14 หางดง หารแกว้ บ้านป่าเหียง 
หมูท่ี่ 9

กอ่สร้างรางระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่
 9

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 49.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

99,000         97,400         

15 หางดง หารแกว้ บ้านไร่ หมูท่ี่ 5 กองทุนออกซิเจนต้าบลหารแกว้  หมูท่ี่ 5 จดัซื อถงัออกซิเจน ขนาด 6 คิว จดัซื อเกยอ์อกซิเจน Generico 127,500       -               
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ล ำดบั อ ำเภอ ต ำบล หมูบ่้ำน/ชุมชน โครงกำร กิจกรรม จังหวดัขออนุมัติ อนุมัตเิบิกจ่ำย
 ที่ (บำท) (บำท)
16 หางดง หารแกว้ บ้านสันป่าสัก 

หมูท่ี่ 1
กอ่สร้างผนังกนัดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ราวกนัตก

กอ่สร้างผนังกนัดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกนัตก 
บริเวณล้าเหมืองแม่ขาล สูง 2.60 ม. ยาว 46.00 ม.

340,000       340,000       

16 4,996,500   4,381,000   
199 54,991,140 52,964,700 รวมอ ำเภอหำงดง

รวมต ำบลหำรแก้ว
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