
 

   

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน อบต.แมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการซอมแซมพนังก้ันน้ํางาม หมูท่ี 3 เงินสะสมป พ.ศ. 2564
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 496,000 - 496,000 ทําสัญญา 18 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(18 ธ.ค.63-17 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 16 

เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 111,000 - 111,000 ทําสัญญา 23 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(23ธ.ค.63-22 ม.ค.64) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 19 

เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 111,000 - 111,000 ทําสัญญา 24 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(24ธ.ค.63-23 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 9 

เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 120,000 - 120,000 ทําสัญญา 24 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(24ธ.ค.63-23 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

5 โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 

เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 126,000 - 126,000 ทําสัญญา 24 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(24ธ.ค.63-23 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมูท่ี 1 

เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 116,000 - 116,000 ทําสัญญา 24 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(24ธ.ค.63-23 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 



 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 4 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 110,500 - 110,500 ทําสัญญา 29 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(29ธ.ค.63-26 ม.ค.64) 
หจก.ส.แสงสวางการโยธา 

8 โครงการเทลานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 110,500 - 110,500 ทําสัญญา 29 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(29ธ.ค.63-26 ม.ค.64) 
หจก.ส.แสงสวางการโยธา 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 15 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 114,000 - 114,000 ทําสัญญา 30 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(30ธ.ค.63-29 ม.ค.64) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 12 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 111,000 - 111,000 ทําสัญญา 30 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(30ธ.ค.63-29 ม.ค.64) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 14 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 111,000 - 111,000 ทําสัญญา 24 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(24ธ.ค.63-23 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 18 เงินสะสมป พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 5  

กองชาง 150,000 - 150,000 ทําสัญญา 30 ธ.ค.2563 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(30ธ.ค.63-29 ม.ค.64) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 



 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

13 โครงการคาวางทอระบายน้ําพรอมบอพักและลงหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ย หมูท่ี 22 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 220,000 - 112,000 ทําสัญญา 14 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(14 ม.ค.2564-13 ก.พ.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชัน 

 
14 

โครงการคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูพรอมมีฝาปด หมูท่ี 7 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 420,000 - 110,000 ทําสัญญา 14 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(14 ม.ค.2564-13 ก.พ.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชัน 

15 
 

โครงการคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูพรอมมีฝาปด หมูท่ี 5 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 178,000 - 129,000 ทําสัญญา 14 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(14 ม.ค.2564-13 ก.พ.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชัน 

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 134,000 - 134,000 ทําสัญญา 19 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(19ม.ค.2564-18 ก.พ.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 18 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 400,000 - 399,500 ทําสัญญา 20 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(20ม.ค.2564-19 ก.พ.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 460,000 - 460,000 ทําสัญญา 22 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(22ม.ค.2564-21 ก.พ.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชัน 



ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 445,000 - 444,500 ทําสัญญา 22 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(22ม.ค.2564-21 ก.พ.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 373,000 - 372,500 ทําสัญญา 22 มกราคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(22ม.ค.2564-21 ก.พ.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 23 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 128,000 - 128,000 ทําสัญญา 10 มีนาคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(10 มี.ค.2564-9 เม.ย.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

22 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสาน หมูท่ี 3 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 360,000 - 360,000 ทําสัญญา 11 มีนาคม 2564 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

(11 มี.ค.2564-10 พ.ค.2564) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

23 โครงการจางเหมาซอมแซมฝาย หมูท่ี 12 เงินสํารองจาย กองชาง 278,810 - 60,000 สงมอบงานวันท่ี 15 มกราคม 2594 

ระยะเวลาดําเนินการ30 วัน 

หจก.ดอยลานคอนสตรัคชัน 

24 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 360,000 - 320,000 ทําสัญญา 21เมษายน 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

(21เม.ย.2564-31พ.ค.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 16 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 190,000 - 189,700 ทําสัญญา 28 เมษายน 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

(28เม.ย.2564-28 พ.ค.2564) 
หจก.วิลาวรรณกอสรางฯ 



 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

26 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 350,000 - 349,500 ทําสัญญา 3 พฤษภาคม 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 
(3 พ.ค.2564-2 มิ.ย.2564) 

หจก.แสงสวางการโยธา 

27 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพักและลงหิน
คลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูท่ี 22 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 220,000 - 220,000 ทําสัญญา 31 พฤษภาคม 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

หจก.วิลาวรรณกอสรางฯ 

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพรอมมีฝาปด หมูท่ี 6 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 130,000 - 130,000 ทําสัญญา 18 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน 

(18 มิ.ย..2564-17 ส.ค.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

29 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพรอมมีฝาปด หมูท่ี 5 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 178,000 - 178,000 ทําสัญญา 25 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน 

(25 มิ.ย..2564-24 ส.ค.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

30 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพรอมมีฝาปด หมูท่ี 3 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 460,000 - 460,000 ทําสัญญา 25 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน 

(25 มิ.ย..2564-24 ส.ค.2564) 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

31 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพรอมมีฝาปด หมูท่ี 14 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 244,000 - 244,000 ทําสัญญา 5 สิงหาคม 2564 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

32 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพรอมมีฝาปด หมูท่ี 7 

ขอบัญญัติป 2564 กองชาง 420,000 - 420,000 ทําสัญญา 5 สิงหาคม 2564 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคช่ัน 

33 โครงการกอสรางเมรุ หมูท่ี 20 ขอบัญญัติ ป 2563 กองชาง 563,000 - 549,000 ทําสัญญา 25  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 120 วัน 

(25 ส.ค.63-23 ธ.ค.63) 
หจก.ฉัตรนภา คอนตรคัช่ัน 



 

 
 
 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

34 โครงการกอสรางเมรุ หมูท่ี 20 ขอบัญญัติ ป 2563 กองชาง 563,000 - 549,000 ทําสัญญา 25  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 120 วัน 

(25 ส.ค.63-23 ธ.ค.63) 
หจก.ฉัตรนภา คอนตรคัช่ัน 

35 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 13 โอนงบประมาณ
รายจาย ครั้งท่ี 13 

กองชาง - 301,000 300,000 ทําสัญญา 31  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 
(31 ส.ค.63-23 พ.ย.63) 
ราน เอส.ที.เอ็มคอนตรคัช่ัน 

36 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 14 โอนงบประมาณ
รายจาย ครั้งท่ี 13 

กองชาง - 301,000 300,000 ทําสัญญา 31  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 
(31 ส.ค.63-23 พ.ย.63) 
ราน เอส.ที.เอ็มคอนตรคัช่ัน 

37 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 19 โอนงบประมาณ
รายจาย ครั้งท่ี 13 

กองชาง - 285,000 283,000 ทําสัญญา 31  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 
(31 ส.ค.63-23 พ.ย.63) 
ราน เอส.ที.เอ็มคอนตรคัช่ัน 

38 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 21 โอนงบประมาณ
รายจาย ครั้งท่ี 13 

กองชาง - 301,000 300,000 ทําสัญญา 31  สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 
(31 ส.ค.63-23 พ.ย.63) 
ราน เอส.ที.เอ็มคอนตรคัช่ัน 

39 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กองคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม 

โอนงบประมาณ
รายจาย ครั้งท่ี 13 

กองชาง - 212,000 212,000 ทําสัญญา 9 กันยายน 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

(3 ก.ย.63-23 ก.ย.63) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 



 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.แผนงานสาธารณสุข  –งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

40 
 

โครงการเทลานคสล.บริเวณศาลาหมูบาน หมูท่ี 10 ขอบัญญัติ ป 2563 กองชาง 350,000 - 266,500 ทําสัญญา 9 กันยายน 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน 

(3 ก.ย.63-23 ก.ย.63) 
หจก.วิลาวัลยกอสราง 

41 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะบริเวณศาลา
ประชาคมหมูบาน หมูท่ี 10 

โอนงบประมาณ
รายจาย ครั้งท่ี 10 

กองชาง - 83,000 82,000 ทําสัญญา 15  กันยายน 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 
(15 ก.ย.63-14 พ.ย.63) 

หจก.วิลาวัลยกอสราง 

42 โครงการจัดซ้ือหินคลุกเพ่ือซอมแซมถนนสายเกษตร 
หมูท่ี 4 

โอนงบประมาณ
รายจาย ครั้งท่ี 11 

กองชาง - 40,000 39,500 ทําสัญญา 3 สิงหาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 15 วัน 

(3 ส.ค.63-19 ส.ค.63) 
หจก.กฤษฎกนก 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว 
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

ขอบัญญัติป 2564 สํานักปลัด 6,600 - 6,600 ดําเนินการแลวเสร็จ 
18มิถุนายน 2564 

นายสง  คิดอาน 
 

2 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

ขอบัญญัติป 2564 สํานักปลัด 66,000 - 65,464 ดําเนินการแลวเสร็จ 
5 มิถุนายน 2564 
ซีทีเค 999 จํากัด 

 



 
2.แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1.แผนงานการเกษตร-งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 

  

 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1-23 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

ขอบัญญัติ ป 2563 สํานักปลัด 460,000 - 350,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
สิงหาคม 2563 

คณะกรรมการหมูบาน  
หมูท่ี 1-23 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี 
ตําบลแมขาวตม หลักสูตร “สตรีไทยกาวไกลยุคไทย
แลนด 4.0” 

ขอบัญญัติ ป 2563 สํานักปลัด 40,000 - 40,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว 
20 สิงหาคม 2563 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการประชารัฐรวมใจ แหลงน้ําสวยใส ไร
ผักตบชวา 

ขอบัญญัติ          
ป 2564 

สํานักปลัด 10,000 - 5,300 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 25ธันวาคม 2563 



ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 

1. แผนงานการศึกษา –งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจําเดือน ตุลาคม 
2563 

ขอบัญญัติ  
ป 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 180,226.20 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 13พฤศจิกายน 2563-1ธันวาคม 2563 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

2 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2563 

ขอบัญญัติ  
ป 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 115,563.96 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 13พฤศจิกายน 2563-1 ธันวาคม 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

3 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจําเดือน ธันวาคม 
2563 

ขอบัญญัติ  
ป 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 120,940.40 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 4 มกราคม 2563-3 กุมภาพันธ 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 
4 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจําเดือน มกราคม 

2564 
ขอบัญญัติ  
ป 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100  120,545.60 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563-1 มีนาคม 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 
5 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจําเดือน มิถุนายน

2564 
ขอบัญญัติ  
ป 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 105,429.29 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564-1 มิถุนายน 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

6 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจําเดือน มิถุนายน
2564 

ขอบัญญัติ  
ป 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 133,056 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 11 มิถุนายน0 2564-16 มิถุนายน 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 

7 คาจัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจําเดือน สิงหาคม
2564 

ขอบัญญัติ  
ป 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 104,608.14 ดําเนินการแลวเสร็จ  
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564-2 สิงหาคม 2564 

บ.เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด 



ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร    
 1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมือง ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ 
อําเภอเมืองเชียงราย ประจําปงบประมาณ 2564 

ขอบัญญัติป 2564 
 

สํานักปลัด 40,000 - 40,000 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมือง 
 

วันท่ี 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

2 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตาม
โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงาน 
จัดกิจกรรมของสวนราชการและองคกร จังหวัดเชียงราย 
ประจาํปงบประมาณ 2564 

ขอบัญญัติป 2564 
 

สํานักปลัด 50,000 - 50,000 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมือง 
วันท่ี 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

3 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขอบัญญัติป 2564 
 

สํานักปลัด 11,000 - 11,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
วันท่ี 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 



บัญชีครุภัณฑ 

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 คาจัดซ้ือรถเข็นลอเดี่ยว โอนงบประมาณ
รายจายประจําป 
2564 ครัง้ท่ี 2 

สํานักปลัด - 23,920 23,920 ดําเนินการแลวเสร็จ 
8 มีนาคม 2564 
รานสําเพ็งเชียงราย 

2 จัดซ้ือเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค ขอบัญญัติป 
2563 

สํานักปลัด 700 - 690 ดําเนินการแลวเสร็จ 
6 สิงหาคม 2563 
หจก.ไอที โปรเจค 

3 คาจัดซ้ือตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น ขอบัญญัติป 
2563 

สํานักปลัด 6,000 - 4,990 ดําเนินการแลวเสร็จ 
8 กันยายน 2563 

บริษัท ทีวี(ไทยแลนด) จํากัด 
 

2.แผนงานกองการศึกษา 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม แหลงเงิน เจาของ
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
อนุมัติ 

งบประมาณ
ท่ีโอน 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1 คาจัดซ้ือตูใสถุงนอนขนาด 15 ชอง โอนงบประมาณ
ครั้งท่ี 11 

กองการศึกษา - 21,000 20,700 ดําเนินการแลวเสร็จ 
9 กรกฎาคม 2563 
รานเชียงรายเซอรวิส 

2 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 

โอนงบประมาณ
ครั้งท่ี 12 

กองการศึกษา - 21,000 20,500 ดําเนินการแลวเสร็จ 
6 สิงหาคม 2563 
รานสําเพ็งเชียงราย 

 
 



 ปญหา/อุปสรรค 
 ในปงบประมาณ 2564 เขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายยังประสบปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงจังหวัดเชียงรายตอง
ดําเนินการตามมาตรการการปองกันโรคระบาดดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีคําสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอของจังหวัดเชียงราย มีผลตอ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมท่ีมีลักษณะรวมตัวคนเปนจํานวนมาก อาจทําใหเสี่ยงตอการแพรระบาดโรคติดเชื้อ        
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถ่ินมีเปาหมายลดลง 
 

 ขอเสนอแนะ 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมไดมีการเตรียมพรอมในการรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยูเสมอ 
ทําใหการกําหนดยุทธศาสตร การวางแผน การดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ จึงตองมีการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน พรอม
ท้ังตอบสนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุด ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา โปรงใส เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปตามความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง 


