
หมายเหต ุ7  รายจา่ยค้างจา่ย

ป ี2562

แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารงาน บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ 1,203,000.00       

ทั่วไป ราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่ อปท.

เงินงบประมาณ บริหารงาน บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้ ค่าจ้างเหมาบริการ 16,000.00           

ทั่วไป มาซ่ึงบริการ

เงินงบประมาณ บริหารงาน บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,000.00             

ทั่วไป มาซ่ึงบริการ

เงินงบประมาณ บริหารงาน บริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 1,070.00             

ทั่วไป

เงินงบประมาณ บริหารงาน บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยาน จัดซ้ือรถบรรทุกอเนกประสงค์ 2,000,000.00       

ทั่วไป พาหนะและขนส่ง ชนิด 6 ล้อ 

เงินงบประมาณ บริหารงาน บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้ 9,000.00             

ทั่วไป มาซ่ึงบริการ

เงินงบประมาณ บริหารงาน บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 8,000.00             

ทั่วไป กับการปฏิบัติราช อบต.แม่งอน ระยะที่ 1 

การที่ไม่เข้าลักษณะ การจัดท าแผนที่แม่บท

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

เงินงบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม(นม) 645,223.64          

และประถมศึกษา

เงินงบประมาณ สาธารณสุข บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง โครงการจัดระบบการแพทย์ 64,000.00           

เกี่ยวกับสาธารณสุข กับการปฏิบัติราช ฉุกเฉินประจ าต าบลแม่งอน

การที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคาร 863,000.00        

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง อเนกประสงค์ คสล.หมู่ 13

บ้านใหม่หลวง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการวางท่อระบบส่งน้ า 233,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (หนองน้ าสาธารณะ-ถังเก็บน้ า)

หมู่ 1 บ้านห้วยห้อม

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 514,900.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30  กันยายน  2562



แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 500,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (บ้านนายพงศกร สมบัติ

รัตนากร) หมู่ 6 บ้านปางควาย

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 449,456.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ซอยคาราโอเกะ) หมู่ 8

บ้านหนองขวาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 92,500.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (บ้านนางเงิน) หมู่ 8

บ้านหนองขวาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 520,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการปรับปรุงเสริมแนวคันดิน 20,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค เพื่อป้องกันน้ าท่วม หมู่ 14 บ้าน

แม่งอนสันติสุข

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 382,500.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล.หมู่ 3 บ้านห้วยลึก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 852,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน 75,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค ลูกรังสายเหมืองกลาง หมู่ที่ 14

บ้านแม่งอนสันติสุข

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 56,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (นางเบญจพร) หมู่ 12 บ้านยาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการปรับปรุงอาคารอเนก 494,800.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค ประสงค์ คสล. หมู่ 15 บ้านใหม่

ทุ่งเจริญ

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 385,800.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (ซอย 4 ฝ่ังขวาถนน) หมู่ 4 

บ้านแม่งอนขี้เหล็ก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 146,700.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (นายจันทร์-ล าเหมือง) 

หมู่ 10 บ้านทุ่งทอง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 150,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 12 บ้านยาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 674,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ฝ่ายลุงแยง - แม่งอนกลาง)

หมู่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข



แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างอาคาร 153,500.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค อเนกประสงค์ คสล. หมู่ 13

บ้านใหม่หลวง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. 955,720.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (หน้าบ้านผู้ช่วย-ท่อเหล่ียม) 

หมู่ 9 บ้านสันมะกอกหวาน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 100,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (ทุ่งป่าแขม) หมู่ 13 

บ้านใหม่หลวง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 245,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (ซอยโรงเรียนวิรุฬเทพ)

หมู่ 9 บ้านสันมะกอกหวาน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ า 78,800.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค ชาย คสล.(สนามกีฬา อบต.

แม่งอน) หมู่ 1 บ้านห้วยห้อม

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 456,900.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (โครงการหลวง) หมู่ 5 บ้านหลวง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ า 78,800.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หญิง คสล. (สนามกีฬา อบต.

แม่งอน) หมู่ 1 บ้านห้วยห้อม

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 179,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 3 บ้านห้วยลึก (ช่วงที่ 2)

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 770,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 7 บ้านทุ่งหลุก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. 162,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 11 บ้านป่าจี้

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างลาน คสล. 453,700.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (โรงเรียนจีน) หมู่ 9 

บ้านสันมะกอกหวาน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 68,300.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ 36,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค พัฒนาเด็กเล็ก คสล. หมู่ 2

บ้านแม่งอนกลาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 573,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 2 บ้านแม่งอนกลาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการเรียงหินใหญ่ป้องกันตล่ิง 353,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (โรงเรียนจีน) หมู่ 5 



แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 347,900.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (นายสุค า พรหมมา) หมู่ 14

บ้านแม่งอนสันติสุข

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 100,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (สวนนายตาล เด่นแซง) หมู่ 2

บ้านแม่งอนกลาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 458,700.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (ข้างถนนหัวดง) หมู่ 4

บ้านแม่งอนขี้เหล็ก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 151,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ล าเหมืองกลาง) หมู่ 14

บ้านแม่งอนสันติสุข

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 308,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (สวนนายชัย) หมู่ 11

บ้านป่าจี้

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 455,800.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (นายสุธรรม) หมู่ 7 บ้านทุ่งหลุก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 308,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (สวนนายศรีทน) หมู่ 14

บ้านแม่งอนสันติสุข

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. 2,590,000.00       

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ช่วงที่ 2) บ้านแม่งอนกลาง 

เงินงบประมาณ เคหะและ ก าจัดขยะมูลฝอย เงินเดือน ค่าตอบแทน 2,059.67             

ชุมชน และส่ิงปฏิกุล (ฝ่ายประจ า) พนักงานจ้าง

เงินงบประมาณ เคหะและ ก าจัดขยะมูลฝอย เงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ ของ 83.06                 

ชุมชน และส่ิงปฏิกุล (ฝ่ายประจ า) พนักงานจ้าง

เงินงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน 107.00               

ประกันสังคม

เงินงบประมาณ งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ 38,310.00           

19,782,629.37    รวม


