
 
   

 

 

 

 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวตม้  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 125,000 - 125,000 ทำสัญญา 1  กรกฎาคม 2565 
หจก.ดอยลานคอนตรัคชั่น 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 448,000 - 448,000 ทำสัญญา 1  กรกฎาคม 2565 
หจก.จิตรพรทวีทรัพย์ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 168,000 - 168,000 ทำสัญญา 1  กรกฎาคม 2565 
หจก.ดอยลานคอนตรัคชั่น 

4 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด 
หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 790,000 - 555,500 ทำสัญญา 12  กรกฎาคม 2565 
หจก.ธีรพงศ์  ก่อสร้าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 520,000 - 419,000 ทำสัญญา 12  กรกฎาคม 2565 
หจก.ศิริมงคลทรัพย์เพ่ิมพูน 

6 โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8  ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 330,000 - 330,000 ทำสัญญา 4  กรกฎาคม 2565 
หจก.ณภัทรเอ็นจิเนียริ่ง 2022 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 520,000 - 406,000 ทำสัญญา 22  กรกฎาคม 2565 
หจก.ศิริมงคลทรัพย์เพ่ิมพูน 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 520,000 - 408,000 ทำสัญญา 27  กรกฎาคม 2565 
หจก.ศิริมงคลทรัพย์เพ่ิมพูน 

9 โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดโดยวิธี Asphalt 
Overlay หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 520,000 - 460,000 ทำสัญญา 2 สิงหาคม 2565 
หจก.เชียงรายทรายเพชร 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 520,000 - 399,990 ทำสัญญา 2 สิงหาคม 2565 
หจก.เวียงพานคอนกรีต 

11 ค่าปรับปรุงต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ 22 ข้อบัญญัติ ปี 2564 กองช่าง 300,000 - 297,000 ทำสัญญา 22 สิงหาคม 2565 
บริษัท รุ่งทรัพย์วอเตอร์เวอร์ค 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการ 
Asphalt Overlay หมู่ที่ 11 

ข้อบัญญัติ ปี 2564 กองช่าง 178,000 - 177,500 ทำสัญญา 24 สิงหาคม 2565 
หจก.เชียงรายทรายเพชร 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 400,000 - 400,000 ทำสัญญา 1  กันยายน 2565 
หจก.จิตรพรทวีทรัพย์ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 287,000 - 287,000 ทำสัญญา 6  กันยายน 2565 
หจก.ณภัทรเอ็นจิเนียริ่ง 2022 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 125,000 - 125,000 ทำสัญญา 16  กันยายน 2565 
หจก.ดอยลานคอนตรัคชั่น 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 113,000 - 113,000 ทำสัญญา 16  กันยายน 2565 
หจก.ดอยลานคอนตรัคชั่น 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 12 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 520,000 - 475,500 ทำสัญญา 21  กันยายน 2565 
หจก.ดอยลานคอนตรัคชั่น 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 520,000 - 515,000 ทำสัญญา 21  กันยายน 2565 
หจก.ดอยลานคอนตรัคชั่น 

19 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมพนังกั้นน้ำงาม หมู่ที่ 3 ข้อบัญญัติ ปี 2565 กองช่าง 520,000 - 515,000 ทำสัญญา 21  กันยายน 2565 
หจก.ดอยลานคอนตรัคชั่น 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตำบลแม่ข้าวต้ม 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

สำนักปลัด 30,000 - 30,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
 8 กรกฎาคม 2565-18 สิงหาคม 2565 



 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 1.งบกลาง  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.แผนงานสาธารณสุข  –งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมพนังกั้นน้ำงาม หมู่ที่ 3 ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

งบกลาง 
สำนักปลัด 

458,405 - 130,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
 6 กรกฎาคม 2565- 7 กรกฎาคม 2565 

หจก.ธีรพงษ์ก่อสร้าง 
2 ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมพนังกั้นน้ำงาม หมู่ที่ 12 ข้อบัญญัติ  

ปี 2565 
งบกลาง 

สำนักปลัด 
458,405 - 13,579 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

10 สิงหาคม 2565- 15 สิงหาคม 2565 
หจก.นิคมโฮมเซ็นเตอร์ 

3 ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมพนังกั้นน้ำงาม หมู่ที่ 
4,12 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

งบกลาง 
สำนักปลัด 

458,405 - 59,011.50 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
2 กันยายน 2565- 7 กันยายน 2565 

หจก.นิคมโฮมเซ็นเตอร์ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ข้อบัญญัติปี 2565 สำนักปลัด 14,100 - 7,041 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1 สิงหาคม 2565 
นายส่ง  คิดอ่าน 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม 

1. แผนงานการศึกษา –งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 ค่าเช่าเตาเผาขยะ 2 เตา  
รอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2565) 
เดือนล่ะ 35,000 บาท 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

สำนักปลัด 420,000 - 210,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565-27 กรกฎาคม 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ร.ร ในเขตบริการ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 112,858.24 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565-27 กรกฎาคม 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี
2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม ร.ร ในเขตบริการ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

กอง
การศึกษา 

1,872,100 - 113,546.40 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันท่ี 24 กันยายน 2565-31 กันยายน 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

สำนักปลัด 11,000 - 11,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
15 กันยายน 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย
หมู่บ้านพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 13 

ข้อบัญญัติปี 
2565 

กองช่าง 100,000 - 100,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
30 กันยายน 2565 
ร้านสหอีเล็คโทรนิคส์ 

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอน 

งบประมาณที่
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์(รถเข็นล้อเดี่ยว) 
 

ข้อบัญญัติ  
ปี 2565 

สำนักปลัด 23,450 - 23,450 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

 


