
 
 
 
 
                      

 

 

 

  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการค่าวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักและลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 22 

ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 220,000 - 112,000 ท้าสัญญา 14 มกราคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 

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

2 โครงการค่าก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 420,000 - 110,000 ท้าสัญญา 14 มกราคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 

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

3 
 

โครงการค่าก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 178,000 - 129,000 ท้าสัญญา 14 มกราคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 

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

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 134,000 - 134,000 ท้าสัญญา 19 มกราคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 

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

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 400,000 - 399,500 ท้าสัญญา 20 มกราคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 

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

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 460,000 - 460,000 ท้าสัญญา 22 มกราคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 

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



 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 445,000 - 444,500 ท้าสัญญา 22 มกราคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 

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

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 373,000 - 372,500 ท้าสัญญา 22 มกราคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 

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

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 128,000 - 128,000 ท้าสัญญา 10 มีนาคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 

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

10 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสาน หมู่ที่ 3 ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 360,000 - 360,000 ท้าสัญญา 11 มีนาคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 

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

11 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 12 เงินส้ารองจ่าย กองช่าง 278,810 - 60,000 ส่งมอบงานวันที่ 15 มกราคม 2594 
ระยะเวลาด้าเนินการ 30 วัน 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชัน 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร    

 1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมือง ตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ้าเภอ 
อ้าเภอเมืองเชียงราย ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติปี 2564 
 

ส้านักปลัด 40,000 - 40,000 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอเมือง 
 

วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

2 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองเชียงราย          
ตามโครงการด้าเนินการและสนับสนุน การด้าเนินงาน 
จัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย 
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติปี 2564 
 

ส้านักปลัด 50,000 - 50,000 อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอเมือง 
วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

3 โครงการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติปี 2564 
 

ส้านักปลัด 11,000 - 11,000 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
วันท่ี 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้อรถเข็นล้อเดี่ยว โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี 
2564 ครั้งที่ 2 

ส้านักปลัด - 23,920 23,920 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
8 มีนาคม 2564 
ร้านส้าเพ็งเชียงราย 

 


