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แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ บริหารงาน บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ 1,156,800.00       

ทั่วไป ราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่ อปท.

เงินงบประมาณ บริหารงาน บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้ 3,000.00             

ทั่วไป มาซ่ึงบริการ

เงินงบประมาณ บริหารงาน บริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 1,050.00             

ทั่วไป

เงินงบประมาณ บริหารงาน บริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00           

ทั่วไป

เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการปรับปรุงลานอเนก 25,700.00           

การศึกษา ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค ประสงค์ คสล. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง

เงินงบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง ปรับปรุงร้ัวศูนย์พัฒนา 68,000.00           

การศึกษา ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค เด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง

เงินงบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม(นม) 540,359.34          

และประถมศึกษา

เงินงบประมาณ สาธารณสุข บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้ โครงการจัดระบบการแพทย์ 64,000.00           

เกี่ยวกับสาธารณสุข มาซ่ึงบริการ ฉุกเฉินประจ าต าบลแม่งอน

เงินงบประมาณ เคหะและ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ขนาด 50,500.00           

ชุมชน เคหะและชุมชน และขนส่ง 120 ซีซี จ านวน 1 คัน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคาร 176,000.00        

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง อเนกประสงค์ หมู่ 11

บ้านป่าจี้

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคาร 1,050,000.00       

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง อเนกประสงค์ คสล. หมู่ 13

บ้านใหม่หลวง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 470,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ซอยพีระพงษ์) หมู่ 6 

บ้านปางควาย

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 46,500.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (หน้าอาคารอเนกประสงค์) 

หมู่ 6 บ้านปางควาย

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 151,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (ทางเข้าฌาปนสถาน)

หมู่ 7 บ้านทุ่งหลุก



แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 71,600.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ฟามย่างถึงนางอ าไพ) หมู่ 6

บ้านปางควาย

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 90,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (ลุงถา ลีค าปัน) หมู่ 7

บ้านทุ่งหลุก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 460,800.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 4 

บ้านแม่งอนขี้เหล็ก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ 82,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค ทาง คสล. (3 แยกก านันบุญ 

ถึงสะพานหมู่ 7) หมู่ 15

บ้านใหม่ทุ่งเจริญ

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 1,104,600.00       

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (หน้าบ้านผู้ช่วย - 

ท่อเหล่ียม) หมู่ 9 

บ้านสันมะกอกหวาน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 2,915,000.00       

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล.(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2

บ้านแม่งอนกลาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 525,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 4 

บ้านแม่งอนขี้เหล็ก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 634,800.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ซอยคาราโอเกะ) หมู่ 8

บ้านหนองขวาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 27,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (บ้านนายเกษม) หมู่ 15

บ้านใหม่ทุ่งเจริญ

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 834,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 823,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ช่วงที่ 1) หมู่ 1 

บ้านห้วยห้อม

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 52,700.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ซอยเข้าบ้านกวางหยี)

หมู่ 12 บ้านยาง



แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 52,700.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ซอยเข้าบ้านอาเหิ่ง)

หมู่ 12 บ้านยาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 90,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 2 

บ้านแม่งอนกลาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม 151,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 3 บ้านห้วยลึก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 172,800.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (ข้างบ่อนไก่ศรีทน)

หมู่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 405,700.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (บ้านจุ๊บแจง-น้ าฝน)

หมู่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 497,500.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 10 บ้านทุ่งทอง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 562,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 14

บ้านแม่งอนสันติสุข

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 477,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (ขวัญเรือน-ล าห้วย) 

หมู่ 10 บ้านทุ่งทอง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 666,800.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 11 บ้านป่าจี้

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 226,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. หมู่ 3 บ้านห้วยลึก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างราวกันตกเหล็ก 21,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ข้างสะพานบ้านนายนิรันดร์

มีวรรณ์) หมู่ 4 

บ้านแม่งอนขี้เหล็ก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างลาน คสล. 433,800.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 13 บ้านใหม่หลวง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างลาน คสล. 187,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 2 บ้านแม่งอนกลาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 763,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (ฝ่ายลุงแยง - แม่งอนกลาง)

หมู่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข



แหลง่เงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. 131,700.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการขุดลอกล าห้วยน้ าอุ่น 41,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 7 บ้านทุ่งหลุก

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการขุดลอกล าห้วยปง 118,000.00          

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการขุดลอกล าห้วยแม่งอน 60,500.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (แยก) หมู่ 2 บ้านแม่งอนกลาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการขุดลอกล าห้วยสาธารณะ 29,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค (หลังโรงเรียน - ท่อเหล่ียมสวน

โกตา) หมู่ 9 บ้านสันมะกอกหวาน

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการขุดลอกล าห้วยสาธารณะ 25,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการขุดลอกหน้าฝ่ายป่าอ้อ 44,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการขุดลอกหน้าฝายหิน 98,500.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการถมดินไหล่ทางถนน 22,000.00           

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค คสล. (ทางไปฌาปนกิจสถาน)

หมู่ 8 บ้านหนองขวาง

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 1,149,000.00       

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค พาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

หมู่ 1 บ้านห้วยห้อม

เงินงบประมาณ เคหะและ ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 1,856,000.00       

ชุมชน ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปโภค พาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

หมู่ 8 บ้านหนองขวาง

19,724,409.34    รวม


