
 
                      

 

 

 

  

รายงานผลการด าเนินงาน อบต.แม่ข้าวต้ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสแรก) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้้างาม หมู่ที่ 3 เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 496,000 - 496,000 ท้าสัญญา 18 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(18 ธ.ค.63-17 ม.ค.64)  

หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 16 

เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 111,000 - 111,000 ท้าสัญญา 23 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(23 ธ.ค.63-22 ม.ค.64)  
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 19 

เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 111,000 - 111,000 ท้าสัญญา 24 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(24 ธ.ค.63-23 ม.ค.64)  

หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ 9 
เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 120,000 - 120,000 ท้าสัญญา 24 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(24 ธ.ค.63-23 ม.ค.64)  

หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง 
5 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 2 
เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 126,000 - 126,000 ท้าสัญญา 24 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(24 ธ.ค.63-23 ม.ค.64)  

หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 หมู่ที่ 1 
เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 116,000 - 116,000 ท้าสัญญา 24 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(24 ธ.ค.63-23 ม.ค.64)  

หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง 



 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 110,500 - 110,500 ท้าสัญญา 29 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(29 ธ.ค.63-26 ม.ค.64)  
หจก.ส.แสงสว่างการโยธา 

8 โครงการเทลานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 110,500 - 110,500 ท้าสัญญา 29 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(29 ธ.ค.63-26 ม.ค.64)  
หจก.ส.แสงสว่างการโยธา 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 15 เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 114,000 - 114,000 ท้าสัญญา 30 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(30 ธ.ค.63-29 ม.ค.64)  
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 111,000 - 111,000 ท้าสัญญา 30 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(30 ธ.ค.63-29 ม.ค.64)  
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 14 เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 
ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 111,000 - 111,000 ท้าสัญญา 24 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(24 ธ.ค.63-23 ม.ค.64)  

หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 18 เงินสะสมปี พ.ศ. 2564 

ตามสมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 5  

กองช่าง 150,000 - 150,000 ท้าสัญญา 30 ธ.ค.2563 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
(30 ธ.ค.63-29 ม.ค.64)  

หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.แผนงานการเกษตร  -งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 

1. แผนงานการศึกษา –งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการประชารัฐร่วมใจ แหล่งน้้าสวยใส ไร้
ผักตบชวา   

ข้อบัญญัติ          
ปี 2564 

ส้านักปลัด 10,000 - 5,300 ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจ้าเดือน ตุลาคม 
2563 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 180,226.20 ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563-1 ธันวาคม 2563 

บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ้ากัด 
2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจ้าเดือน 

พฤศจิกายน 2563 
ข้อบัญญัติ  
ปี 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 115,563.96 ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563-1 ธันวาคม 2564 

บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ้ากัด 
3 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจ้าเดือน ธันวาคม 

2563 
ข้อบัญญัติ  
ปี 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 120,940.40 ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 4 มกราคม 2563-3 กุมภาพันธ์ 2564 

บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ้ากัด 
4 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจ้าเดือน มกราคม 

2564 
ข้อบัญญัติ  
ปี 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100  120,545.60 ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563-1 มีนาคม 2564 

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ากัด 


