
ล ำดับ รำยกำร วงเงินงบประมำณ

1 (1.86) บ ำรุงรักษำทำงล ำเลียงใหญ่ โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน ควำมยำว 2,800 เมตร ต ำบลบ้ำนกำศ อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                         300,000

2 (1.397) บริหำรกำรส่งน  ำ โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน จ ำนวน 67,000 ไร่ ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                         200,000

3 (1.398) บ ำรุงรักษำหัวงำน พื นท่ี 335 ไร่ โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       1,800,000

4 (1.139) ซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับ 5-6 จ ำนวน 1 หลัง โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                         400,000

5 (1.10) อำคำรบังคับน  ำบ้ำนทีชะพร้อมระบบส่งน  ำและบ่อเก็บน  ำ คสล. โครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงสบเมย พื นท่ี 120 ไร่ ต ำบลสบเมย อ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       9,000,000

6 (1.14) ปรับปรุงฝำยห้วยอื น โครงกำรรักษ์น  ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน  ำแม่สะงำ พื นท่ี 80 ไร่ ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       8,000,000

7 (1.15) ปรับปรุงระบบเก็บกักน  ำฝำยห้วยจอง อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรรักษ์น  ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน  ำปำย(ท่ำโป่งแดง) ปริมำตรน  ำ 450 ลบ.ม. ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน
                      2,500,000

8 (1.41) ปรับปรุงระบบส่งน  ำ โครงกำรจัดหำน  ำโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 22 ควำมยำว 2,500 เมตร ต ำบลแม่นำเติง อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       6,000,000

9 (1.42) ปรับปรุงระบบส่งน  ำฝำยห้วยเด่ือ ควำมยำว 550 เมตร ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       6,500,000

10 (1.43) ปรับปรุงระบบส่งน  ำศูนย์ศึกษำและพัฒนำในสอยตำมพระรำชด ำริ ควำมยำว 2,400 เมตร ต ำบลปำงหมู อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       9,500,000

11 (3) อำคำรบังคับน  ำบ้ำนช่ำงหม้อหลวงพร้อมระบบส่งน  ำและบ่อเก็บน  ำคสล. จัดหำน  ำสนับสนุนศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงแม่สะเรียง พื นท่ี 120 ไร่ ต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                     10,000,000

12 (6) ปรับปรุงระบบส่งน  ำฝำยห้วยขำน โครงกำรรักษ์น  ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน  ำแม่สะงำ พื นท่ี 120 ไร่ ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                     15,000,000

13 (38) ปรับปรุงระบบผันน  ำอ่ำงเก็บน  ำม่อนตะแลง อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ (ระยะท่ี 1) ควำมยำว 2,200 เมตร ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                     15,000,000

14 (1.227) งำนซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอำคำรเรือนประทับแรมปำงตองและอำคำรบริวำร ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       2,000,000

15 (1.228) ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเรือนประทับแรมโป่งแดง ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                         500,000

16 (1.229) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน  ำฝำยปำงตองเส้นเล็ก อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ควำมยำว 2,500 เมตร ต ำบลหมอกจ ำแป่ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       6,000,000

17 (1.230) ซ่อมแซมระบบส่งน  ำ จัดหำน  ำโรงเรียนแม่ลำน้อยดรุณสิกข์ ควำมยำว 60 เมตร ต ำบลสันติคีรี อ ำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       1,750,000

แผนงำนโครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน ประจ ำปี 2563



18 (1.231) ซ่อมแซมระบบส่งน  ำฝำยห้วยหมู ตำมพระรำชด ำริ ควำมยำว 2,200 เมตร ต ำบลสบป่อง อ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       4,500,000

19 (1.232) ซ่อมแซมะระบบส่งฝ่ังขวำน  ำฝำยเมืองแพม(ตอนล่ำง) อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ควำมยำว 80 เมตร ต ำบลถ  ำลอด อ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       2,500,000

20 (1.306) ซ่อมแซมโครงกำรชลประทำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริตำมข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       1,500,000

21 (1.1780) ซ่อมแซมคลองส่งน  ำสำยใหญ่ฝำยขุนยวม ควำมยำว 460 เมตร โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน ต ำบลแม่อูคอ อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน                         750,000

22 (1.1781) ซ่อมแซมคลองส่งน  ำสำยใหญ่ฝำยน  ำยวม ควำมยำว 400 เมตร โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน ต ำบลบ้ำนกำศ อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                         950,000

23 (1.1782) ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำระบบชลประทำน ตำมข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น  ำชลประทำน จ ำนวน 4 รำยกำร โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       1,000,000

24 (1.1783) ซ่อมแซมระบบส่งน  ำ ฝำยนำปำงล้อ ควำมยำว 60 เมตร โครงกำรชลประทำนแม่ฮ่องสอน ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                       2,100,000

25 (89) ปรับปรุงอำคำรไซฟ่อนห้วยสิงห์ กม.16+772   (ระบบส่งน  ำฝำยน  ำยวม) ควำมยำว 120 เมตร ต ำบลแม่ยวม อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                     25,000,000

26 (74) ฝำยหม่ืนโจโกร ควำมยำว 13 เมตร สูง 2 เมตรพร้อมระบบส่งน  ำควำมยำว 1500 เมตร พื นท่ีชลประทำน 70 ไร่ ต ำบลบ้ำนกำศ อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                     24,000,000


