
 
   

 

 

 

 

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

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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ 14 

ข้อบัญญัติ ปี 2564 กองช่าง 244,000 - 244,000 ท้าสัญญา 5  สิงหาคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน 

(5 ส.ค.64-5 ต.ค.64) 
หจก.ดอยลานคอนตรคัช่ัน 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ ปี 2564 กองช่าง 420,000 - 420,000 ท้าสัญญา 5  สิงหาคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน 

(5 ส.ค.64-5 ต.ค.64) 
หจก.ดอยลานคอนตรคัช่ัน 

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC.ชั้น 13.5 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ  
130.00 ม. หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ ปี 2564 กองช่าง 322,000 - 299,500 ท้าสัญญา 30  สิงหาคม 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 90 วัน 
(30 ส.ค.64-28 พ.ย.64) 

หจก.ทรัพย์มงคล อีควิปเม้นท์ 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ข้อบัญญัติ ปี 2564 กองช่าง 520,000 - 517,000 ท้าสัญญา 9 กันยายน 2564 

ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน 
(9 ก.ย.64-8 พ.ย.64) 
หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง 

5 โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้้า หมู่ที่ 8 ข้อบัญญัติ ปี 2564 กองช่าง 188,000 - 188,000 ท้าสัญญา 17 กันยายน 2564 
ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน 
(17 ก.ย.64-16 พ.ย.64) 

หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง 
6 โครงการก่อสร้างรั้วป่าสุสาน หมู่ที่ 6  ข้อบัญญัติ ปี 2564 กองช่าง 189,700 - 189,500 ท้าสัญญา 17 กันยายน 2564 

ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน 
(17 ก.ย.64-16 พ.ย.64) 

หจก.วิลาวัลย์ก่อสร้าง 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 
1. แผนงานการศึกษา –งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

บัญชีครุภัณฑ์ 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย
หมู่บ้านพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 9 

ข้อบัญญัติปี 
2564 

กองช่าง 75,000 - 74,950 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
31 สิงหาคม 2564 

สหอีเล็คโทรนิคส์ 
2 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย

หมู่บ้านพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 12 
ข้อบัญญัติปี 

2564 
กองช่าง 100,000 - 99,950 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

31 สิงหาคม 2564 
สหอีเล็คโทรนิคส์ 

3 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย
หมู่บ้านพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 18 

ข้อบัญญัติปี 
2564 

กองช่าง 60,000 - 59,975 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
31 สิงหาคม 2564 

สหอีเล็คโทรนิคส์ 
4 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย

หมู่บ้านพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 
ข้อบัญญัติปี 

2564 
กองช่าง 100,000 - 99,900 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

31 สิงหาคม 2564 
สหอีเล็คโทรนิคส์ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจ้าเดือน สิงหาคม
2564 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2564 

กอง
การศึกษา 

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

บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ้ากัด 
2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจ้าเดือน กันยายน

2564 
ข้อบัญญัติ  
ปี 2564 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 104,279.70 ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 27 สิงหาคม 2564-1 กันยายน 2564 

บ.เชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ้ากัด 



 

 

**สรุปผลการด าเนินงานท้ัง 4 ไตรมาส ประจ าปี พ.ศ.2564 งบประมาณตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 77,000,000 บาท 
โครงการทั้งหมด 108 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.70 %   

เป้าหมายที่ตั้งไว ้108 โครงการ ทีไ่มด่ าเนินการ 50 โครงการ  คดิเป็นร้อยละ 46.30 %   

 


