
 
                      

 

 

 

  

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

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 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 360,000 - 320,000 ท าสัญญา 21 เมษายน 2564 
ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน 

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

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 190,000 - 189,700 ท าสัญญา 28 เมษายน 2564 
ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน 

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

3 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 350,000 - 349,500 ท าสัญญา 3 พฤษภาคม 2564 
ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน 
(3 พ.ค.2564-2 มิ.ย.2564) 

หจก.แสงสว่างการโยธา 
4 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและลงหิน

คลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 22 
ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 220,000 - 220,000 ท าสัญญา 31 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน 
หจก.วิลาวรรณก่อสร้างฯ 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ 6 

ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 130,000 - 130,000 ท าสัญญา 18 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน 

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

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 178,000 - 178,000 ท าสัญญา 25 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน 

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



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.แผนงานสาธารณสุข  –งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 460,000 - 460,000 ท าสัญญา 25 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน 

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

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ 14 

ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 244,000 - 244,000 ท าสัญญา 5 สิงหาคม 2564 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติปี 2564 กองช่าง 420,000 - 420,000 ท าสัญญา 5 สิงหาคม 2564 
หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

ข้อบัญญัติปี 2564 ส านักปลัด 6,600 - 6,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
18 มิถุนายน 2564 

นายส่ง  คิดอ่าน 
 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ข้อบัญญัติปี 2564 ส านักปลัด 66,000 - 65,464 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5 มิถุนายน 2564 
ซีทีเค 999 จ ากดั 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 

1. แผนงานการศึกษา –งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจ าเดือน มิถุนายน
2564 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 105,429.29 ด าเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564-1 มิถุนายน 2564 

บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด 
2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจ าเดือน มิถุนายน

2564 
ข้อบัญญัติ  
ปี 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 133,056 ด าเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 11 มิถุนายน0 2564-16 มิถุนายน 2564 

บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด 
3 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจ าเดือน สิงหาคม

2564 
ข้อบัญญัติ  
ปี 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 104,608.14 ด าเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564-2 สิงหาคม 2564 

บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด 


