
 
   

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน อบต.แม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสสาม) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวตม้  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสาน หมู่ที่ 2 กันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ข้อบัญญัติปี 2564 

กองช่าง 520,000 - 520,000 ทำสัญญา 5 เมษายน 2565 
หจก.ส.แสงสว่างการโยธา 

2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17 กันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ข้อบัญญัติปี 2564 

กองช่าง 460,000 - 460,000 ทำสัญญา 7 เมษายน 2565 
หจก.จิตรพรทวีทรัพย์ 

3 
 

โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 12 กันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
โอนงบประมาณปี 2564 
(ครั้งที่ 4,10) 

กองช่าง - 400,000 400,000 ทำสัญญา 26 เมษายน 2565 
บริษัท จักรพรรดิออเตอร์ จำกัด 

4 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 10 

กันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ข้อบัญญัติปี 2564 

กองช่าง 147,000 - 147,000 ทำสัญญา 28 เมษายน 2565 
หจก.นิคมโฮมเซนเตอร์ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเกษตร ซอย 7 นิคมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 

โอนงบประมาณรายจ่าย  
ปี 2564 ครั้งที่ 4 

กองช่าง - 350,000 350,000 ทำสัญญา 9 มิถุนายน 2565 
หจก.ส.แสงสว่างการโยธา 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ข้อบัญญัติปี 2565 กองช่าง 334,000 - 334,000 ทำสัญญา 16 มิถุนายน 2565 
หจก.จิตรพรทวีทรัพย์ 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.แผนงานสาธารณสุข  –งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

ข้อบัญญัติปี 2564 สำนักปลัด 70,000 - 70,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
15  สิงหาคม 2565 

ร้านรัชนาวิน เซอวิสแอนด์ซัพพลาย 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 

1. แผนงานการศึกษา –งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนพฤษภาคม  
2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ข้าวต้ม) 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

8,171.90 - 105,429.29 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 8 มิถุนายน 2565-31 มิถุนายน 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
 

2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนพฤษภาคม  
2565 (โรงเรียนในเขตบริการ อบต.แม่ข้าวต้ม) 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

41,977.76 - 41,977.76 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 8 มิถุนายน 2565-31 มิถุนายน 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
3 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนพฤษภาคม  

2565 (โรงเรียนอนุบาลในสังกัด 
อบต.แม่ข้าวต้ม) 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

10,666.48 - 10,666.48 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 8 มิถุนายน 2565-31 มิถุนายน 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
4 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนมิถุนายน  

2565 (โรงเรียนอนุบาลในสังกัด 
อบต.แม่ข้าวต้ม) 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

20,199.06 - 20,199.06 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 8 มิถุนายน 2565-31 มิถุนายน 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
5 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนมิถุนายน  

2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ข้าวต้ม) 
ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

15,436.68 - 15,436.68 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 8 มิถุนายน 2565-31 มิถุนายน 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
 

6 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนกรกฎาคม 
2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ข้าวต้ม) 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

11,761.28 - 11,761.28 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 27 มิถุนายน 2565-31 มิถุนายน 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

7 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนกรกฎาคม 
2565 (โรงเรียนอนุบาลในสังกัด 
อบต.แม่ข้าวต้ม) 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

15,264.64 - 15,264.64 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 27 มิถุนายน 2565-31 มิถุนายน 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
8 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนกรกฎาคม  

2565 (โรงเรียนในเขตบริการ อบต.แม่ข้าวต้ม) 
ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

82,203.84 - 82,203.84 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 27 มิถุนายน 2565-31 มิถุนายน 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
9 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนสิงหาคม 

2565 (โรงเรียนอนุบาลในสังกัด 
อบต.แม่ข้าวต้ม) 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

21,160.92 - 21,160.92 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565-27 กรกฎาคม 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
10 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนสิงหาคม 

2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ข้าวต้ม) 
ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

16,171.72 - 16,171.72 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565-27 กรกฎาคม 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
11 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนกันยายน 

2565 (โรงเรียนอนุบาลในสังกัด 
อบต.แม่ข้าวต้ม) 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

20,988.88 - 20,988.88 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 24 สิงหาคม 2565-3 กันยายน 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนกันยายน 

2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ข้าวต้ม) 
ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

16,171.72 - 16,171.72 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 24 สิงหาคม 2565-3 กันยายน 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 



 

บัญชีครุภัณฑ์ 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้อรถเข็นล้อเดี่ยว ข้อบัญญัติ 
 ปี 2565 

สำนักปลัด 23,450 - 23,450 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
4 กรกฎาคม 2565 
ร้านสำเพ็งเชียงราย 

 

2.แผนงานการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง  
16 ช่องสัญญาณ 

ข้อบัญญัติ 
 ปี 2565 

กองการศึกษา 94,000 - 94,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
8 สิงหาคม 2565 

ร้าน KB power (เคบีพาวเวอร์) 
 


