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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2565 

******************************************* 
      ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไป
ตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.แมขาวตม 
จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการอบต.แมขาวตม 
   

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันท่ี  27  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕65 

                                                            
   ( นายเพียร  กันติ๊บ ) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ิมเติม พ.ศ.2561 (ฉบับท่ี 3) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ตามหมวด 5 ขอ 26 และขอ 27 โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการ สวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผน
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 
แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน
นับแตวันทีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน          
(3) แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบ     
ประมานนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  

บัดนี้ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ิมเติม พ.ศ.2561 
(ฉบับท่ี 3)  จึงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคการบริหารสวนตําบล     
แมขาวตมใหทราบโดยท่ัวกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้) 

 
 
 
 

        งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

          สํานักปลัด อบต.แมขาวตม 
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สวนท่ี 1 

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

1.วิสัยทัศน 
“ตําบลนาอยู เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีรวมสราง อนุรักษสิ่งแวดลอม นอมนําปรัชญา พัฒนาอยางยั่งยืน” 
2.ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม(พ.ศ.๒๕66-๒๕70) ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธ ท่ี 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนสง/รางระบายน้ําและโครงสรางพ้ืนฐาน 
กลยุทธ ท่ี 2 พัฒนาระบบชลประทานประปาใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคและการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร 
กลยุทธ ท่ี 3 พัฒนางานดานผังเมือง  และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
กลยุทธ ท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ิน 
กลยุทธ ท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
กลยุทธ ท่ี 3 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองได 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ ท่ี 1 สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
กลยุทธ ท่ี 2 สงเสริมการดูแลสุขภาพการสาธารณสุขการปองกันและควบคุมโรคในพ้ืนท่ี 
กลยุทธ ท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ ท่ี 4  สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปญหายาเสพติด  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ ท่ี 1 การสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
กลยุทธ ท่ี 2 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ ท่ี 1 ยกระดับการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 
กลยุทธ ท่ี 2 สนับสนุนการศาสนาการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
กลยุทธ ท่ี 3  สนับสนุนการสรางแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  
กลยุทธ ท่ี 4 สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
กลยุทธ ท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินรวมตรวจสอบและรับผลประโยชนรวมกัน 
กลยุทธ ท่ี 2 พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ท่ี 3 พัฒนาระบบการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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สวนท่ี 2 

ผลการดําเนินงาน 

1.จํานวนโครงการท่ีดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2565 จําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี ้
ผูบริหารอบต.แมขาวตม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ 

จํานวน 101 โครงการ งบประมาณ 49,771,888 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 35 9,422,500.00 

2.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 2 ดานพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 3 80,000.00 

3.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี3 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 2 ดานพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 1 20,000.00 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 10 28,612,446.50 

5.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 20,000.00 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 37 10,624,370.00 

7.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 435,000.00 

8.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 4 ดานการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 33,571.50 

9.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 5 ดานพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 45,000.00 

10.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 5 การพฒันาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 8,000.00 

11.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ท่ี 6 ดานพัฒนาการเมืองและการบริหาร 5 471,000.00 

รวม 101 49,771,888.00 
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สวนท่ี 3 บัญชีรายละเอียดแสดงผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

  รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.แมขาวตม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนงบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

 
 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยตนกอก หมูที่ 6 

168,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมไดอยาง
สะดวก 

กอสรางถนน ซอยตนกอก 
กวาง 3.5 ม. ยาว 150 
ม. 

2. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง ปรับปรุง 
ขยายตอเติมศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 16 

186,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อกอสราง ปรับปรุง ขยายตอ
เติมศาลาเอนกประสงค หมูที่ 
16 

กอสราง ปรับปรุง ขยาย
ตอเติมศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 16
บานหัวฝาย 

3. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 2 

408,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กอสรางถนนคสล.หมูที่ 2
ซอย 4 ถึงพระธาตุบญุ
รมเย็น กวาง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร 

4. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 4 

420,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนมีถนนใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กอสรางถนนคสล.ซอย 7 
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง 
กวาง 4 เมตร ตามแบบ 
อบต.แมขาวตม กาํหนด 

5. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 1 

125,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายชยับรรชา อิน
แปลง กวาง 3.50 ม. 
ยาว 80 ม. 

6. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 

287,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนคสล. ถนน
สายการเกษตร กวาง 35
ม. ยาว74ม. 

7. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

กอสรางรางระบายน้าํ(คสล.) 
พรอมฝาปด หมูที ่5 

520,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา
(คสล.) พรอมฝาปดเพื่อปองกัน
น้ําทวม 

กอสรางรางระบายน้าํ 
(คสล.)พรอมฝาปด - ซอย 
4 ความยาว 66 ม. - 
ซอย 5 ความยาว 145 



8 
 

อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ม. 

8. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

วางทอ คสล. พรอมบอพัก หมู
ที่ 6 

22,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อเปนจุดพักน้ํา 

วางทอ คสล. พรอมบอพัก 
ซอย6 ทอคสล. ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.80ม. 
จํานวน 6 ทอน บอพักน้ํา
ขนาด 1ม.x1ม. จํานวน 
1 บอ 

9. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนโดยวิธี
ลาดยาง หมูที ่7 

460,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนถนน โดยวธิี 
ลาดยาง ซอย ๑ (ตอ) 
เร่ิมตนบานนายไข มะโน
สุข ส้ินสุดบานนายแสง
มอญ มะโนสุข 

10. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการตอเติมศาลา
อเนกประสงค หมูที่ 8 

330,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรมของ
หมูบาน 

ตอเติมศาลา
อเนกประสงค โดยติดต้ัง
กระจกและฝาเพดาน 

11. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 8 

75,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. เขา
อาคารอเนกประสงค 
กวาง 3 ม. ยาว 97 ม. 
หนา 0.15 ม. 

12. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 

400,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ซอย 
7 กวาง 5 ม. ยาว 189 
ม. หนา 0.15 ม. 

13. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 10 

406,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนคสล. ถนน
สายการเกษตร กวาง 4 
ม. ยาว 236 ม. หนา 
0.15 ม. 

14. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางระบบประปา 
หมูบาน หมูที่ 14 

0.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช 
อุปโภค-บริโภค 

กอสรางแทงคน้ําพรอม
วางทอ 

15. 
1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 15 

448,000.00 
สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนถนน คสล. -
รอบอางเก็บน้ํา -ซอย2, 
ซอย3, ซอย5 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

, กองประปา 

16. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการตอเติมศาลา
อเนกประสงค หมูที่ 15 

72,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรมของ
หมูบาน 

ตอเติมศาลา
อเนกประสงค 

17. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 16 

334,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนคสล. จํานวน 
๒ จุด 1.เร่ิมตนบานนาย
แสงตาล กาบแกว ส้ินสุด
ที่วัดแสงพระธาตุ กวาง 5 
ม. ยาว 50 ม. 2.เร่ิมตน
บานนางศิริพร ผาสุก 
ส้ินสุดที่บานนางจันทรคํา 
พรมไชย วงค กวาง 2.5 
ม. ยาว 30 ม. 

18. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตติดต้ังไฟฟา
สาธารณะภายในหมูบาน หมูที่ 
21 

187,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

ประชาชนในหมูบานมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

ติดต้ังไฟกิ่งภายในหมูบาน 

19. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางร้ัวสุสาน หมู
ที่ 6 

200,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหมีร้ัวรอบสุสานเปนแนว
เขตที่ชัดเจน ปองกันการบกุรุก 
รุกลํ้าพื้นที ่

กอสรางร้ัวสุสาน (ม.13 
โอนงบให) 

20. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุกพรอมบดอัดหมูที ่1 

555,500.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรและเปน
ทางเชื่อมระหวาง ม.1, 19 

ลงหินคลุกถนน ซอย 4 
(โครงการรวมระหวาง ม.
1 และ ม.19 โดย ม.19 
จะขอโอนงบให 
400,000 บาท) 

21. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค หมูที่ 3 

120,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกสบาย ในการ
ใชสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ
ภายในหมูบาน 

กอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงคหมูบาน 

22. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางรางระบายน้าํ(คสล.)
พรอมฝาปด หมูที ่3 

113,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา
(คสล.)พรอมฝาปดเพื่อปองกัน
น้ําทวม 

กอสรางรางระบายน้าํ
(คสล.)พรอมฝาปด 
ภายในหมูบานยาว 55 ม. 
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23. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการตอเติมศาลา
อเนกประสงค หมูที่ 4 

99,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรมของ
หมูบาน 

ตอเติมศาลา
อเนกประสงค 

24. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางรางระบายน้าํรูปตัวยู
พรอมฝาปดหมูที่ 12 

520,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหนํ้าไหลสะดวกและ
ปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 

กอสรางรางระบายน้าํ 
ซอย 4 

25. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางรางระบายน้าํ คสล.รูป
ตัวยูพรอมฝาปด หมูที ่17 

530,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหน้ําไหลสะดวกและ
ปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 

กอสรางรางระบายน้าํค
สล. รูปตัวยูพรอมฝาปด ๒
เสนทาง 1.เร่ิมตนบาน
นายบุญม ีคงมนต ส้ินสุด
ที่บาน น.ส.อวยพร อิน
แปลง กวาง 70ม. ยาว 
150ม. 2.เร่ิมตนบาน
นายทวีศักด์ิ ขันแกว 
ส้ินสุดที่บานนางละมัย อิน
แปลง กวาง 70ม. ยาว 
180ม. 

26. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 18 

400,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอบอางเก็บ
น้ําหนองผํา กวาง ๔ ม. 
ยาว๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. 

27. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 19 

125,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย ๖ กวาง 
๔ ม.ยาว ๕๐ ม.หนา
๐.๑๕ ม. 

28. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 20 

419,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
การเกษตรหนองบัว-กลาง
ทราย-แมกก 

29. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงค หมูที่ 22 

0.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรมของ
หมูบาน 

กอสรางศาลา
อเนกประสงค 
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30. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงคพรอมหองน้ํา 
หมูที่ 23 

520,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรมของ
หมูบาน 

กอสรางศาลา
อเนกประสงค กวาง 12 
ม. ยาว 13 ม. พรอม
หองน้ําจํานวน 2 หอง 

31. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟาติดต้ังไฟฟากิ่ง 
ในหมูบาน หมูที ่13 

0.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อเพิ่มแสงสวางในเวลา
กลางคืน 

ติดต้ังไฟฟากิ่งภายใน
หมูบาน 

32. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟาติดต้ังไฟฟากิ่ง 
ในหมูบาน หมูที ่18 

120,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อเพิ่มแสงสวางในเวลา
กลางคืน 

ติดต้ังไฟฟากิ่งภายใน
หมูบาน 

33. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ขุดเจาะบอน้าํบาดาล หมูที ่6 0.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 

ขุดเจาะบอน้าํบาดาล 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
4 นิ้ว ความลึก 150 ม. 

34. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ขุดลอกอางเก็บน้าํหวยผาลาด 
หมูที่ 11 

520,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

ขุดลอกอางเก็บน้าํหวยผา
ลาดพรอมเสริมคันดิน 

35. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ขุดเจาะบอน้าํบาดาล หมูที ่
21 

333,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 

ขุดเจาะบอน้าํบาดาล 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
4 นิ้ว ความลึก 150 ม. 

36. 

2.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 2 ดานพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณภายในสํานกังาน อบต.
แมขาวตมและพื้นที่ในตําบล 
แมขาวตม 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายใน
สํานักงาน อบต.แมขาวตมและ
พื้นที่ในตําบลแมขาวตม 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ภายในสํานกังาน อบต.แม
ขาวตมและพื้นที่ในตําบล
แมขาวตม 

37. 

2.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 2 ดานพัฒนา

โครงการฝกอบรมพัฒนา
คุณภาพผูสูงอายุตําบลแม
ขาวตม 

30,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่ออบรมสงเสริมการสืบสาน
ประเพณีเนื่องในวันผูสูงอายุ -
เพื่อรณรงค การตระหนักถึง
ความสําคัญของผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุและประชาชนใน
ตําบลแมขาวตม จาํนวน 
100 คน 
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เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

38. 

2.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 2 ดานพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนาสตรีตําบล 
แมขาวตม 

30,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรีตําบลแมขาวตม ให
มีมีศักยภาพพัฒนาตนเอง สราง
ความมั่นคง เขมแข็ง พัฒนาตน
ขยายผลตอกลุมอื่นๆ 

-อบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลแม
ขาวตม หลักสูตรบทบาท
สตรีในการพัฒนาชุมชน -
อบรมสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี
ตําบลแมขาวตม หลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ 

39. 

3.ยุทธศาสตรจังหวัดที3่ 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 2 ดานพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

โครงการแขงขันกีฬาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.แมขาวตม 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการสงเสริมการออก
กําลังกาย ของเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.แมขาวตม 

เด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 5 
แหง และโรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม จาํนวน 1 
แหง 

40. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ถายโอน 

10,500.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจายเปนเงินบําเหนจ็
บํานาญขาราชการถายโอน 

จายเปนเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการถาย
โอน ใหกบั นายพพิัฒน 
ลือดี 

41. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 4,562,400.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกคนพิการ 

เบี้ยผูพิการในพื้นที่ตําบล 
แมขาวตม 

42. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 66,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูปวยเอดส 

เบี้ยผูปวยเอดสในพื้นที่
ตําบลแมขาวตม 

43. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 22,042,800.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูผูสูงอายุ 

เบี้ยผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล 
แมขาวตม 

44. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เงินสํารองจาย 693,231.50 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน
เปนสวนรวม 

ชวยเหลือประชาชนเมื่อ 
สาธารณภยัเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่
ตําบล แมขาวตม 
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45. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลแมขาวตม 

50,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลแมขาวตม 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลแมขาวตม 

46. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

สมทบกองทุน สปสช. อบต.แม
ขาวตม 

225,550.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสมทบกองทุน สปสช.อบต.
แมขาวตมในพื้นที่ตําบลแม
ขาวตม 

ประชาชนตําบล แม
ขาวตม 

47. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

สมทบกองทุนบําเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 

716,965.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนบําเหนจ็
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) 

พนักงานสวนตําบล แม
ขาวตม 

48. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 230,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัติประกัน 
สังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

พนักงานจางของอบต.แม
ขาวตม 

49. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหความคุมครองแกลูกจาง
ที่ประสบอันตราย เจ็บปวย 
ตาย หรือสูญหาย อัน
เนื่องมาจากการทํางานใหแก
นายจางตาม พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2561 

ลูกจาง พนกังานจางของ
อบต.แมขาวตม 

50. 

5.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่6 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ 

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหบริการดานความ
ปลอดภัยใหกับประชาชนใน
พื้นที่ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน 
เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต 

ชวงเทศกาลสําคัญ (7วัน
อันตราย) 

51. 

5.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่6 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

คาใชจายในการจัดการจราจร 5,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร 
ที่ประชาชนไดรับประโยชน
โดยตรง 

ดําเนินการแกไขปญหา
เกี่ยวกบัการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชน
โดยตรง 

52. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

30,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กมีการแสดงออก กลา
คิดกลาทําในส่ิงที่ถูกตอง 

เด็กเขารวม กจิกรรมงาน
วันเด็ก แหงชาติประจําป 
จํานวน 1,000 คน 
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พัฒนาคุณภาพชวีิต 

53. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 1,939,400.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหาร
ครบถวนตามหลักโภชนาการ 

เด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 5 
แหง โรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม จาํนวน 1 
แหงและโรงเรียนในเขต
ตําบลจํานวน 6 แหง 

54. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อาหารกลางวัน 2,839,200.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหาร
ครบถวนตามหลักโภชนาการ 

เด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 5 
แหง โรงเรียนอนุบาล 
อบต. แมขาวตม จํานวน 
1 แหง 

55. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริหาร และ 
ครู/ผูดูแลเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.แมขาวตม 

10,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร 
และ ครู/ผูดูแลเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.แมขาวตมมี
ความรู 

คณะกรรมการบริหาร 
และ ครู/ผูดูแลเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม จาํนวน 
50 คน 

56. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล อบต.แม
ขาวตม 

15,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเปนการสงเสริมการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและ โรงเรียนอนุบาล อบต.
แมขาวตม 

เด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 5 
แหง และโรงเรียนอนุบาล 
อบต. แมขาวตม จํานวน 
1 แหง 

57. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการเครือขายการศึกษา
ทองถิ่น 

10,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลอบต.แม
ขาวตม ใหเด็กมกีารแสดงออก 
กลาคิดกลาทําในส่ิงที่ถูกตอง
และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

จัดกิจกรรม/โครงการ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 5 แหงและ
โรงเรียนอนุบาล อบต.แม
ขาวตม จํานวน 1 แหง 
เชน โครงการวันสําคัญ 
ของชาติวันเด็กแหงชาติ, 
วันไหวครูวันอาสาฬหบูชา
และวันเขาพรรษา วันลอย
กระทงสานสัมพันธบาน-
โรงเรียน เยี่ยมบาน ฯลฯ 

58. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

2,034,470.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา (การ
จัดการศึกษาต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลอบต.
แมขาวตม ใหเด็กมีพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ดานและใหการ
ดําเนินการของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีประสิทธิภาพ 

เด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 5 
แหงและโรงเรียนอนุบาล 
อบต.แมขาวตม จาํนวน 1 
แหง 

59. 6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 โครงการพัฒนาศักยภาพและ 15,000.00 สํานัก/กอง เพื่ออบรม สัมมนา ศึกษาแหลง -คณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
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ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
คณะกรรมการและ ผูนําชุมชน 
กลุมผูสูงอายุ กลุมพัฒนาสตรี 
ผูดอยโอกาส ฯลฯ 

-คณะกรรมการประปา
หมูบาน -คณะกรรมการ
หมูบาน -คณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะ -
คณะกรรมการตางๆ ที่
ไดรับการแตงต้ังฯลฯ - 
ผูนําชุมชน กลุมผูสูงอายุ 
กลุมพัฒนาสตรี 
ผูดอยโอกาสในตําบลแม
ขาวตม ฯลฯ 

60. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาผลิตภัณฑในตําบลแม
ขาวตม 

30,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมอาชีพและพัฒนา
ผลิตภัณฑในตําบล 

กลุมวิสาหกิจชุมชนใน
ตําบลแมขาวตม 

61. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบยีนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟาหญิง
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

14,100.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนคาดําเนินการสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบาฯ 

ดําเนินการสํารวจขอมูล
สัตวและการขึ้นทะเบียน
สัตวจํานวน 23 หมูบาน 

62. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟาหญิง
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

70,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนคาดําเนินการสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบาฯ 

ดําเนินการสํารวจขอมูล
สัตวและการขึ้นทะเบียน
สัตวจํานวน 23 หมูบาน 

63. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 1 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

64. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 2 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

65. 
6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 3 ตามโครงการ

20,000.00 
สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
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เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

พระราชดําริดานสาธารณสุข ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

สาธารณสุข ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

66. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 4 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตมนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

67. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 5 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

68. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 6 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

69. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 7 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

70. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 8 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

71. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 9 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

72. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 10 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 
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73. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 11 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

74. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 12 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

75. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 13 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

76. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 14 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

77. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 15 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

78. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 16 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

79. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 17 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

80. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 18 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 
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81. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 19 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

82. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 20 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

83. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 21 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

84. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 22 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

85. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 23 ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนการดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข 

ดําเนินโครงการ
พระราชดําริพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข ในตําบล
แมขาวตม 

86. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการอาหารสะอาด 
ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค 

30,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อลดความเส่ียงอัน
เนื่องมาจากการบริโภคอาหาร
และสงเสริมการประกอบ
อาหารที่ถกูสุขลักษณะ 
ปลอดภัยตอผูอุปโภคบริโภค 

รณรงคความปลอดภัย
ของอาหาร และการ
คุมครองผูบริโภค 

87. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 

2,839,200.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจายเงินคาอาหารกลางวัน
เด็กในโรงเรียน 6 โรงเรียน 

อาหารกลางวัน 

88. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสทางสังคม อาท ิผู
ประสบปญหาความเดือดรอน 
และไดรับผลกระทบในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สาธารณสุข การเมือง 

288,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหความชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสทางสังคม อาท ิผู
ประสบปญหาความเดือดรอน 
และไดรับผลกระทบในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย 

ผูดอยโอกาสทางสังคม 
อาทิ ผูประสบปญหา
ความเดือดรอน และไดรับ
ผลกระทบในดาน
เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา สาธารณสุข 
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กฎหมาย วัฒนธรรม ภัย
ธรรมชาติและภยัสงคราม 
รวมถึงผูที่ขาดโอกาสที่จะ
เขาถึงการบริการขั้นพื้นฐาน
ของรัฐ ตลอดจนผูประสบ
ปญหาที่ยังไมมีองคกรหลัก
รับผิดชอบ อันจะสงผลใหไม
สามารถดํารงชีวิตไดเทาเทียม
กับผูอื่น 

วัฒนธรรม ภยัธรรมชาติและภยั
สงคราม รวมถึงผูที่ขาดโอกาสที่
จะเขาถึงการบริการขั้นพื้นฐาน
ของรัฐ ตลอดจนผูประสบ
ปญหาที่ยังไมมีองคกรหลัก 
รับผิดชอบ 

การเมือง กฎหมาย 
วัฒนธรรม ภยัธรรมชาติ
และภัยสงคราม รวมถึงผู
ที่ขาดโอกาสที่จะเขาถึง
การบริการขั้นพื้นฐานของ
รัฐ ตลอดจนผูประสบ
ปญหาที่ยังไมมีองคกร
หลักรับผิดชอบ 

89. 

7.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 4 ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

คาเชาเตาเผาขยะ จํานวน 2 
เตา 

420,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใชเผาขยะในเขต อบต.แม
ขาวตม 

จํานวน 2 เตา 

90. 

7.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 4 ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการรณรงคคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

15,000.00 

สํานัก/กอง
ชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการคัดแยกและกาํจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกตอง 

จัดกิจกรรมรณรงค 
รวมกันรณรงคทําความ
สะอาดถนนสายหลักและ
สายรองใหเปนถนน
สะอาด ปลอดขยะลดรับ 
ลดให ลดใชถุงพลาสติกหู
หิ้ว 

91. 

8.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 4 ดานการ
พัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการรักน้ํา รักปา รัก
แผนดิน 

10,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ปา
ไมในพื้นที่ตําบลแมขาวตมและ
ลดปญหาโลกรอน สราง
จิตสํานึกใหแกเยาวชน 
ประชาชนในชุมชนรูจักอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม และรักษา
ส่ิงแวดลอม 

๑. ขาราชการ พนกังาน 
ลูกจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลตําบล
แมขาวตม ๒. กาํนัน 
ผูใหญบาน สมาชกิสภา
องคการบริหารสวนตําบล
และ เยาวชน ประชาชน
ในตําบล แมขาวตม 

92. 

8.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 4 ดานการ
พัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการประชารัฐรวมใจ 
แหลงน้ําสวยใส ไรผักตบชวา 

10,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหเกิดความรวมมอืจากทุก
ภาคสวนในการรวมกัน กําจัด
ผักตบชวาและวัชพืช ที่กีดขวาง
การสัญจรทางน้ํา 

หนวยงานภาครัฐ 
ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจาง กาํนัน ผูใหญบาน 
สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและ
ประชาชนในตําบลแม
ขาวตม 

93. 

8.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 4 ดานการ
พัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

13,571.50 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อฟนฟ ูบํารุงรักษา 
ขยายพันธุพืชเพิ่มขึ้นและ
แจกจายใหกับชุมชนตําบล 

-สํารวจขอมูล รวบรวม
และบันทึกขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น -
สนับสนุนการสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
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ส่ิงแวดลอม 

94. 

9.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 5 ดานพัฒนา
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอาย ุ 25,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา
และการเขารวมการแขงขันกีฬา
ตางๆ 

พนักงานสวนตําบล 
ผูบริหารผูนําชุมชน 
ผูสูงอายุประชาชน
นักเรียนและเยาวชน ใน
ตําบลแมขาวตมจํานวน 
500 คน 

95. 

9.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 5 ดานพัฒนา
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น 

20,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจายเปนคาใชในจัดกิจกรรม
สงเสริมศาสนาและสืบสาน
ประเพณีของทองถิ่น 

กิจกรรมนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุ 

96. 

10.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่
4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 5 การพัฒนา
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง 

8,000.00 

สํานัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมการทํานุบํารุง
ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม 
และการทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงราย 

อบต.แมขาวตม 
ดําเนินการอุดหนุน 
อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง 

97. 

11.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่
4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 6 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 6 ดานพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

โครงการดําเนินการเลือกต้ัง 320,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการ
จัดการเลือกต้ัง การสงเสริม
ประชาสัมพันธการเลือกต้ัง
ทั่วไปหรือเลือกต้ังซอมฯ ใน
ระดับทองถิ่นและระดับชาติ 
การทําประชาพิจารณ 
ประชามติตางๆ 

-การจัดการเลือกต้ัง
ทองถิ่นตามกฎหมาย
กําหนด -การทําประชา
พิจารณ ประชามติตางๆ 
ตามระบอบประชาธิปไตย 
-การประชาสัมพันธการ
เลือกต้ังผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น -การ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่
เกี่ยวของในการจัดการ
เลือกต้ัง -คาใชจายอื่นที่
เกี่ยวกบัการจัดการ
เลือกต้ัง 

98. 

11.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่
4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 6 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 6 ดานพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง อบต.แมขาวตม 

50,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมเพิ่มประสิทธภิาพใน
การบริหารงานสํานกังาน 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง อบต. แม
ขาวตม 

99. 

11.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่
4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 6 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 6 ดานพัฒนา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
อําเภอ อําเภอเมืองเชียงราย 

40,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปฏิบัติตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอาํนาจหนาที่
ของ อปท.พ.ศ.2560 

อุดหนุนเงินงบประมาณ
ใหแก อปท.ที่เปนเจาภาพ 
หรือสวนราชการที่เปน
ที่ต้ังของสถานที่กลางจัด
ใหมีศูนยปฏิบัติการรวมใน
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การเมืองและการบริหาร การชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับอาํเภอ
เมืองเชียงราย มีการ
บริการใหคําปรึกษา 
ประสานงานชวยเหลือ
ประชาชน จัดใหมีเจาภาพ
ที่ดูแลศูนยฯ 

100. 

11.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่
4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 6 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 6 ดานพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

โครงการดําเนินการและ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของสวนราชการและองคกร จ.
เชียงราย 

50,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

สงเสริมสนับสนุนการจัดงาน
สําคัญเชน งานรัฐพิธี 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดงาน/
กิจกรรมที่อําเภอจัดขึ้น
หรือสนับสนุนสวน
ราชการ 

101. 

11.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่
4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ 6 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ที่ 6 ดานพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

11,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของ
อบต.แมขาวตม 

จางองคกรหรือสถาบันที่
เปนกลางในการ
ดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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ฉ. การใชจายงบประมาณ 
     อบต.แมขาวตม มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบญัญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 63 โครงการ 
จํานวนเงิน 46,646,316 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 59 โครงการ จํานวนเงิน 42,438,882 ลานบาท สามารถจาํแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 20 6,685,036.39 16 5,456,536.39 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 2 ดานพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 3 75,433.00 3 75,433.00 

3.ยุทธศาสตรจังหวัดที3่ ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 2 
ดานพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว     

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 
3 ดานการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

10 26,573,059.18 10 26,573,059.18 

5.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 
3 ดานการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

1 7,500.00 1 7,500.00 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 
3 ดานการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

22 9,472,870.20 22 9,464,870.20 

7.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 
4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1 420,000.00 1 420,000.00 

8.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 
4 ดานการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     

9.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 
5 ดานพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1 19,900.00 1 19,900.00 

10.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 
5 การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1 8,000.00 1 8,000.00 

11.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 
6 ดานพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

4 413,583.00 4 413,583.00 

รวม 63 43,675,381.77 59 42,438,881.77 

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.แมขาวตม ที่มกีารกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

11) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6 

168,000.00 168,000.00 168,000.00 0.00 

2. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

03) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2 

408,000.00 408,000.00 408,000.00 0.00 

3. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ

07) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 4 

420,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00 



23 
 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

4. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

01) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 1 

125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 

5. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

04) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3 

287,000.00 287,000.00 287,000.00 0.00 

6. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

09) โครงการ
กอสรางรางระบายน้าํ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมมีฝาปด หมูที ่5 

520,000.00 515,000.00 0.00 5,000.00 

7. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

14) โครงการ
ซอมแซมถนนชํารุด 
โดยวธิี Asphalt 
Overlay หมูที่ 7 

460,000.00 460,000.00 460,000.00 0.00 

8. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

15) โครงการตอเติม
ศาลาอเนกประสงค 
หมูที่ 8 

330,000.00 330,000.00 330,000.00 0.00 

9. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

17) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 

400,000.00 399,990.00 399,990.00 10.00 

10. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

18) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 10 

406,000.00 406,000.00 406,000.00 0.00 

11. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

22) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 15 

448,000.00 448,000.00 448,000.00 0.00 

12. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

23) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 16 

334,000.00 334,000.00 334,000.00 0.00 
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13. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

03) อุดหนุนการ
ไฟฟาสวนภูมภิาค
สาขาตําบลนางแล
เพื่อเปนคาขยายเขต
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ 
ถนนภายในพื้นที่
หมูบานลีซอ ถนนเสน
หลังโรงเรียนเวียง
กลาง ถนนสายโละปา
หา - เวยีงกลาง เขต
พื้นที่หมูบานเวยีง
กลาง หมูที่ 21 

187,000.00 176,744.23 176,744.23 10,255.77 

14. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

02) โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยลง
หินคลุกพรอมบดอัด 
หมูที่ 1 

555,500.00 555,500.00 555,500.00 0.00 

15. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

05) โครงการ
กอสรางรางระบายน้าํ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพรอมมีฝาปด 
หมูที่ 3 

113,000.00 113,000.00 0.00 0.00 

16. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

19) โครงการ
กอสรางรางระบายน้าํ
รูปตัวยู หมูที่ 12 

520,000.00 475,500.00 0.00 44,500.00 

17. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

26) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 18 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 

18. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

27) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 19 

125,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00 

19. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

28) โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 20 

419,000.00 419,000.00 419,000.00 0.00 

20. 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่1 ดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

02) อุดหนุนการ
ไฟฟาสวนภูมภิาค
สาขาตําบลนางแล
เพื่อเปนคาขยายเขต
ติดต้ังไฟฟาแรงตํ่า 
ซอย1 - ซอย 5 หมูที่ 

120,000.00 119,302.16 119,302.16 697.84 
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21. 

2.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่2 ดานพัฒนา
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณภายในที่
ทําการ อบต. 

20,000.00 15,433.00 15,433.00 4,567.00 

22. 

2.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่2 ดานพัฒนา
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลแมขาวตม 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

23. 

2.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่2 ดานพัฒนา
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุมพัฒนา
สตรีตําบลแมขาวตม 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

24. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวดัที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการถายโอน 

10,500.00 10,033.92 10,033.92 466.08 

25. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,562,400.00 4,218,200.00 4,218,200.00 344,200.00 

26. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 66,000.00 10,000.00 10,000.00 56,000.00 

27. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 22,042,800.00 20,533,600.00 20,533,600.00 1,509,200.00 

28. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เงินสํารองจาย 693,231.50 683,806.26 683,806.26 9,425.24 

29. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล 

50,000.00 30,660.00 30,660.00 19,340.00 
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30. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น 
(สปสช.) 

225,550.00 207,378.00 207,378.00 18,172.00 

31. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) 

716,965.00 706,930.00 706,930.00 10,035.00 

32. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

230,000.00 164,051.00 164,051.00 65,949.00 

33. 

4.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

15,000.00 8,400.00 8,400.00 6,600.00 

34. 

5.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่6 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ 

15,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 

35. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

วัสดุงานบานงานครัว 1,939,400.00 1,824,873.20 1,824,873.20 114,526.80 

36. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

2,839,200.00 2,711,142.00 2,711,142.00 128,058.00 

37. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

10,000.00 5,400.00 5,400.00 4,600.00 

38. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
เครือขายพัฒนา
การศึกษาทองถิ่น 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

39. 
6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร

2,034,470.00 1,595,902.00 1,595,902.00 438,568.00 
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จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

สถานศึกษา 

40. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการสงเสริมและ
พัฒนากลุมอาชพี
ตําบลแมขาวตม 

30,000.00 28,200.00 28,200.00 1,800.00 

41. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาหญิง
จุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

14,100.00 7,041.00 7,041.00 7,059.00 

42. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาหญิง
จุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

43. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

03.อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

44. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

05.อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

45. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

08.อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 8 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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46. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

09.อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9 ตาม
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

47. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

10.อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 10 
ตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

48. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

11.อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 11 
ตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

49. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

12.อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12 
ตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

50. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

14.อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 14 
ตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

51. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

16.อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 16 
ตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

52. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

18.อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 18 
ตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

53. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

22.อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 22 
ตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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54. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการอาหาร
สะอาด ปลอดภัย 
คุมครองผูบริโภค 

30,000.00 19,170.00 19,170.00 10,830.00 

55. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

2,839,200.00 2,711,142.00 2,711,142.00 128,058.00 

56. 

6.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่3 ดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

โครงการสงเคราะห
รถรับ-สงนักเรียนใน
สถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม 

288,000.00 270,000.00 262,000.00 18,000.00 

57. 

7.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่4 ดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

คาเชาเตาเผาขยะ 
จํานวน 2 เตา 

420,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00 

58. 

9.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่5 ดานพัฒนา
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา 

20,000.00 19,900.00 19,900.00 100.00 

59. 

10.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่5 การพัฒนา
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตาม
โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

60. 

11.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่6 ดานพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

คาใชจายในการ
เลือกต้ัง 

320,000.00 312,583.00 312,583.00 7,417.00 

61. 

11.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่6 ดานพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง 
ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับ
อําเภอ อําเภอเมือง
เชียงราย ประจาํป

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 



30 
 

งบประมาณ 2565 

62. 

11.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่6 ดานพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย ตาม
โครงการดําเนินการ
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัด
กิจกรรมของสวน
ราชการและองคกร 
จังหวัดเชียงราย 
ประจําปงบประมาณ 
2565 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

63. 

11.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่4 
ยุทธศาสตรฯ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.ที ่6 ดานพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 
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บัญชีครุภัณฑแสดงผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565                                

 
 
 

งาน
โอนเพิ�ม

(บาท )
งานบริหาร
ทั�วไป

9,600.00

งานบริหาร
ทั�วไป

47,000.00

งานบริหาร
ทั�วไป

41,500.00

งานบริหาร
ทั�วไป

43,000.00

งานบริหาร
ทั�วไป

16,800.00

งานบริหาร
ทั�วไป

0.00

งานบริหาร
ทั�วไป

45,900.00

งานบริหาร
ทั�วไป

27,900.00

งานบริหาร
ทั�วไป

22,000.00

งานบริหาร
ทั�วไป

22,000.00

งานบริหาร
ทั�วไป

0.00

275,700.00
275,700.00

งานบริหารงาน
คลัง

32,500.00

งานบริหารงาน
คลัง

35,000.00

งานบริหารงาน
คลัง

22,000.00

งานบริหารงาน
คลัง

2,500.00

งานบริหารงาน
คลัง

3,000.00

95,000.00
95,000.00 0.00รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 95,000.00 0.00

3,000.00 0.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื�ออุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลภายนอก 
(ฮาร์ดดิสก์ )

0.00 0.00

0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ

ค่าจัดซื�อเครื�องสํารอง
ไฟ

0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00

0.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ

ค่าจัดซื�อเครื�อง
คอมพิวเตอร์

0.00 0.00 22,000.00 0.00

32,500.00 0.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื�อโต๊ะทํางาน
ชนิดไม้

0.00 0.00 35,000.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื�อเก้าอี�
สํานักงาน

0.00 0.00

0.00
รวมงานบริหารทั�วไป 73,450.00 50,000.00 275,700.00 23,450.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,450.00 50,000.00 275,700.00 23,450.00

0.00

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ

เครื�องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน

0.00 0.00 22,000.00 0.00

27,900.00 0.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ

เครื�องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล

0.00 0.00 22,000.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เครื�องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 

0.00 0.00

0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล

0.00 0.00 45,900.00 0.00 0.00

0.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื�อรถเข็นล้อ
เดี�ยว

23,450.00 0.00 0.00 23,450.00

43,000.00 0.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะสํานักงานเหล็ก 7 
ลิ�นชัก

0.00 0.00 16,800.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื�องปรับอากาศ
ขนาด 32,000 BTU

0.00 0.00

0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื�องปรับอากาศ
ขนาด 30,000 BTU

0.00 0.00 41,500.00 0.00 0.00

0.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื�องปรับอากาศ
ขนาด 13,000 BTU

0.00 0.00 47,000.00 0.00

ผูกพัน
(บาท )

เบิกจ่าย
(บาท )

งบประมาณ
คงเหลือ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี�สํานักงานหุ้ม
หนังมีท้าวแขน

0.00 0.00 9,600.00

รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ

(บาท )
โอนลด
(บาท )
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งาน
โอนเพิ�ม

(บาท )
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

18,500.00

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

0.00

18,500.00
18,500.00

งานบริหาร
ทั�วไปเกี�ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา

56,000.00

งานบริหาร
ทั�วไปเกี�ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา

0.00

56,000.00
56,000.00

445,200.00

งบประมาณ
คงเหลือ

รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
โอนลด
(บาท )

ผูกพัน
(บาท )

เบิกจ่าย
(บาท )

0.00
รวมทั�งหมด 267,450.00 50,000.00 445,200.00 217,450.00 0.00

รวมงานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000.00 0.00 56,000.00 100,000.00

0.00 100,000.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 100,000.00 0.00 56,000.00 100,000.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ค่าจัดซื�อเครื�องขยาย
เสียงตามสายหมู่บ้าน
พร้อมติดตั�ง หมู่ที� 13

100,000.00 0.00

0.00
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื�องปรับอากาศ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 
50,000 บีทียู

0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 94,000.00 0.00 18,500.00 94,000.00

0.00 94,000.00 0.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 94,000.00 0.00 18,500.00 94,000.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่าย 
แบบปรับมุมมอง 16 
ช่องสัญญาณ

94,000.00 0.00

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื�อ
เครื�องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท )

0.00 0.00 18,500.00 0.00 0.00
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สวนที่ 4 ประมวลภาพโครงการ / กิจกรรม 
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย คุมครองผูบริโภค 
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โครงการอบรมพฒันาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตาํบลแมขาวตม  
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงแหนแดงในกะละมัง
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โครงการจิตอาสา ปลูกปา 
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โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนากลุมอาชีพตําบลแมขาวตม  
หลักสูตร อบรมเชิงปฎิบัติการ “การเล้ียงผึ้งโพรงธรรมชาติ” 
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โครงการรักนํ้า รักปา รักแผนดิน 
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งานสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 
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โครงการเฝาระวังและปองกันโรคระบาดและโรคท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาล 
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การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ 
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โครงการอุยสอนหลาน สบืสานภูมิปญญาทองถิ่น 
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โครงการสงเสริมการเรียนรูวิธีเอาตัวรอด “รู รอด ปลอดภยั” 
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สวนท่ี 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
1.ปญหา อุปสรรค 

เนื่องดวยในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ยังมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีกําลังระบาดในประเทศไทย และจากการรายงานสถานการณโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ท่ีไดปรากฎขอเท็จจริงเปนท่ีประจักษวามีผูไดรับการวินิจฉัยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนจํานวนมากและผูท่ีมีความเสี่ยงการติดเชื้อและอยูใน
กระบวนการเฝาระวัง กักกันจํานวนมาก อีกท้ังยังไดแพรระบาดไปอยางรวดเร็วไปในหลายภูมิภาคของ
ประเทศไทย รัฐบาลไดกําหนดมาตรการเรงดวนแกปญหาของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการควบคุมโรค ไดมีการ
ออกประกาศใหสวนราชการตางๆ หลีกเลี่ยงหรืองดเวนการจัดกิจกรรมหรือการอบรมและการ
ประชุมสัมมนา ท่ีจะทําใหเกิดการรวมของคนจํานวนมาก ซ่ึงอาจทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดภาวะเสี่ยง
จากการแพรระบาดของโรค ระบาดจากเชื้อไวรัสฯ นั้น สงผลใหการดําเนินงานในการจัดทํากิจกรรม/
โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไมเปนไปตามแผนดําเนินงานท่ีกําหนดไว และ
มีบางโครงการไมสามารถดําเนินการไดในขณะนี้ ทําใหผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาทองถ่ินมีเปาหมายลดลง แตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ก็ไดดําเนินการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง แกไข แผนพัฒนาทองถ่ิน และโอนเพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตาม
สถานการณ และสนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตมดวยความเหมาะสม 

 
  2.ขอเสนอแนะ 

 เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการระบาด 
อยูในปจจุบันและยังมีสายพันธใหมๆท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และมีความรุนแรงข้ึน องคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม จึงไดมีการเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตาม
มาตรการอยูเสมอ ในการกําหนด ยุทธศาสตรการวางแผน การดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ 
ควรตองมีการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน พรอมท้ังตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา 
โปรงใส เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปตาม ความตองการอยางแทจริง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  


