
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน อบต.แมขาวตม รอบ 6 เดอืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการกอสรางหองน้ําหมูบานบริเวณศาลา
อเนกประสงคท่ีสาธารณะหมูบาน และบริเวณสุสาน
หมูบาน หมูท่ี 14 

โอนงบประมาณ
รายจายประจําป 
พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 4 

กองชาง - 167,000 167,000 ทําสัญญา 3 มีนาคม 2565 
หจก.แสงสวางการโยธา 

2 โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 14 โอนงบประมาณ
รายจายประจําป 
พ.ศ.2564  
ครั้งท่ี 10 

กองชาง - 109,000 109,000 ทําสัญญา 3 มีนาคม 2565 
หจก.แสงสวางการโยธา 

3 
 

โครงการกอสรางหองน้ํา หมูท่ี 4 ขอบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
พ.ศ.2564 

กองชาง 80,000 - 80,000 ทําสัญญา 3 มีนาคม 2565 
หจก.ดอยลานฯ 

4 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารโรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม 

โอนงบประมาณ
รายจายประจําป 
พ.ศ.2564  
ครั้งท่ี 4 

กองชาง - 165,000 165,000 ทําสัญญา 18 มีนาคม 2565 
หจก.ดอยลานฯ 

5 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 6 ขอบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
พ.ศ.2564 

กองชาง 200,000 - 200,000 ทําสัญญา 18 มีนาคม 2565 
หจก.ดอยลานฯ 



 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. แผนงานสังคมสงเคราะห –งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

 

 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 จางเหมารถรับ-สงนักเรียน 6 เดือน (ตุลาคม
2564-มีนาคม 2565) 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

สํานักปลัด 288,000 - 144,000 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564-31 ตุลาคม 2564 

นางนองตาย ดวงแกว 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 คาเชาเตาเผาขยะ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 -
มีนาคม 2565 ) 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

สํานักปลัด 420,000 - 210,000 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564-31 ตุลาคม 2564 

นางเพลินจิต  ศรีบุร ี



ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 

1. แผนงานการศึกษา –งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจําเดือน ตุลาคม 
2564 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

กอง
การศึกษา 

1,839,400 - 134,496.18 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564-31 ตุลาคม 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

2 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2564 (รร.อนุบาลในสังกัด      
อบต.แมขาวตม) 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

กอง
การศึกษา 

1,839,400 - 209,544.72 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 29 ตุลาคม 2564-1 พฤศจิกายน 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

3 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจําเดือน ธันวาคม
2564 (ศพด.ในสังกัด อบต.แมขาวตม) 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

กอง
การศึกษา 

1,839,400 - 45,981.60 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 29 ตุลาคม 2564-1 พฤศจิกายน 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 
4 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจําเดือน มกราคม

2565 (รร.ในสังกัด อบต.แมขาวตม) 
ขอบัญญัติ  
ป 2565 

กอง
การศึกษา 

1,839,400  100,878 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 30 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 

บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 
5 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม  

(สําหรับนักเรียน ศพด.ในสังกัดอบต.แมขาวตม) 
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 14,709.42 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 28 มกราคม 2565- 1 กุมภาพันธ 2565 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

6 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม 
(สําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.แมขาวตม)
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 20,801.20 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 28 มกราคม 2565- 1 กุมภาพันธ 2565 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

7 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม 
(สําหรับนกัเรียนโรงเรียนในเขตบริการ 
อบต.แมขาวตม ) 
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 95,685.52 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 28 มกราคม 2565- 1 กุมภาพันธ 2565 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 



 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

8 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม  
(สําหรับนักเรียน ศพด.ในสังกัดอบต.แมขาวตม) 
ประจําเดือน มีนาคม 2565 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 17,806.14 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565- 1 มีนาคม 2565 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

9 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม 
(สําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.แมขาวตม)
ประจําเดือน มีนาคม 2565 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 25,180.40 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565- 1 มีนาคม 2565 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

10 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม  
(สําหรับนักเรียน ศพด.ในสังกัดอบต.แมขาวตม) 
ประจําเดือน เมษายน 2565 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 13,161.06 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 16 มีนาคม 2565- 1 เมษายน 2565 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

11 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม 
(สําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.แมขาวตม)
ประจําเดือน เมษายน 2565 

ขอบัญญัติ  
ป 2565 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 32,844 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 16 มีนาคม 2565- 1 เมษายน 2565 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 


