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จ านวนเงินที่ได้

รับอนุมัติ

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้า้ คสล. หมู่ที่ 2 606,000.00       514,632.00       514,632.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านแม่งอนกลาง

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้า้ คสล. หมู่ที่ 4 281,000.00       277,000.00       277,000.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านแม่งอนขีเ้หล็ก

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้า้ คสล. หมู่ที่ 7 763,900.00       481,560.00       481,560.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านทุ่งหลุก

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้า้ คสล. หมู่ที่ 11 1,010,000.00     776,600.00       776,600.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านป่าจี้

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้า้ คสล. หมู่ที่ 13  662,900.00       302,624.00       302,624.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านใหม่หลวง

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้า้ คสล. หมู่ที่ 14 394,000.00       383,320.00       383,320.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านแม่งอนสันติสุข

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้า้ คสล. หมู่ที่ 15 741,800.00       269,240.00       269,240.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านใหม่ทุ่งเจริญ

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก 1,944,000.00     1,935,000.00     1,935,000.00     -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้า้ คสล. หมู่ที่ 1 352,000.00       351,000.00       351,000.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านห้วยห้อม 

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้า้ คสล. หมู่ที่ 2 497,000.00       496,000.00       496,000.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านแม่งอนกลาง

ยงัไม่ได้ก่อหน้ีหมวด ประเภท โครงการ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ



จ านวนเงินที่ได้

รับอนุมัติ
ยงัไม่ได้ก่อหน้ีหมวด ประเภท โครงการ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก 201,000.00       200,000.00       200,000.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้า้ คสล. หมู่ที่ 4 497,000.00       496,000.00       496,000.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านแม่งอนขีเ้หล็ก

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปะซ่อม 354,000.00       353,500.00       353,500.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค ผิวทางเดิม (skin pacth) หมู่ที่ 5 บ้านหลวง

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก 1,552,000.00     1,548,000.00     1,548,000.00     -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก 1,166,000.00     1,163,000.00     1,163,000.00     -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหลุก

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้า้ คสล. หมู่ที่ 7 496,000.00       495,000.00       495,000.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านทุ่งหลุก 

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก 265,000.00       263,900.00       263,900.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองขวาง

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก 1,386,000.00     1,380,000.00     1,380,000.00     -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านสันมะกอกหวาน

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้า้ คสล. หมู่ที่ 10 301,000.00       300,000.00       300,000.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านทุ่งทอง

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก 1,397,000.00     1,390,000.00     1,390,000.00     -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค คอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านยาง



จ านวนเงินที่ได้

รับอนุมัติ
ยงัไม่ได้ก่อหน้ีหมวด ประเภท โครงการ ก่อหน้ีผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก 5,961,000.00     5,900,000.00     5,900,000.00     -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค คอนกรีต หมู่ 12 บ้านยาง เชื่อมหมู่ 3 บ้านห้วยลึก

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้า้ คสล. หมู่ที่ 14 482,000.00       481,000.00       481,000.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านแม่งอนสันติสุข 

ค่าที่ดินและ ค่ากอ่สร้างส่ิง โครงการกอ่สร้างพนังกนัดิน คสล. หมู่ที่ 15 250,000.00       249,500.00       249,500.00       -                  -                  

ส่ิงกอ่สร้าง สาธารณูปโภค บ้านใหม่ทุ่งเจริญ

21,560,600.00  20,006,876.00  20,006,876.00  -                 -                 รวม


