
ลําดับ

ที�
สถานที�ดําเนินการ

งบประมาณที�

เบิกจ่าย

ดําเนินการแล้ว

เสร็จเมื�อ
หมายเหตุ

1 โรงเรียนอนุบาลศพด.

อบต.แม่ข้าวต้ม

94,000  29 ส.ค. 2565 งปม.2565

4      ห้องสมุดประชาชน       

   ต.แม่ข้าวต้ม

ไม่ใช้

งบประมาณ

30 ก.ย. 2565 งปม.2565

5 ร.ร.อนุบาลฯ,ศพด.ใน

สังกัด

335,666 ส.ค. 2565 งปม.2565

473,166.00

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายที�ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ นายเพียร กันติ�บ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม

2

รวมงบประมาณดําเนินการ

3

นโยบาย ข้อ 1 นโยบายด้านการศึกษา  รวม 5 โครงการ

งปม.256524 ธ.ค. 25653,500

40,000 20 ก.ย. 2565

ร.ร.อนุบาลอบต.แม่ข้าวต้ม

ร.ร.อนุบาลอบต.แม่ข้าวต้ม งปม.2565

ชื�อโครงการ

โครงการจัดซื�อกล้องโทรทัศน์วงจร-ปิดชนิด

เครือข่ายแบบปรับมุมมอง

โครงการการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

โครงการการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ภาษาจีน

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

(กิจกรรมท้องถิ�นรักการอ่าน ห้องสมุด

โครงการส่งเสริมสนับสนุนสื�อการเรียนการ

สอนและเทคโลยีสมัยใหม่(โครงการ



ลําดับ

ที�
สถานที�ดําเนินการ

งบประมาณที�

เบิกจ่าย

ดําเนินการแล้ว

เสร็จเมื�อ
หมายเหตุ

1 หมู่ที� 13 บ้านใหม่ 100,000.00  14 ก.ย. 2565 งปม.2565

2 หมู่ที� 4 บ้านสันต้นแฟน 420,000.00  17 ส.ค. 2565 งปม.2565

3 หมู่ที� 16 บ้านป่าซางหัวฝาย 334,000.00  17 ส.ค. 2565 งปม.2565

4 หมู่ที� 1 บ้านแม่ข้าวต้ม 555,500.00  26 ส.ค. 2565 งปม.2565

5 หมู่ที� 15 บ้านใหม่บัวแดง 448,000.00  26 ส.ค. 2565 งปม.2565

6 หมู่ที� 6 บ้านห้วยเจริญ 168,000.00  30 ส.ค. 2565 งปม.2565

7 หมู่ที� 19 บ้านเกษแก้ว 125,000.00  30 ส.ค. 2565 งปม.2565

8 หมู่ที� 10 บ้านปางลาว 406,000.00  23 ก.ย. 2565 งปม.2565

9 หมู่ที� 20 บ้านประชาร่วมมิตร 419,000.00  23 ก.ย. 2565 งปม.2565

10 หมู่ที� 2 บ้านป่าซาง 408,000.00  23 ก.ย. 2565 งปม.2565

11 หมู่ที� 9 บ้านห้วยอ้มใหม่ 399,990.00  23 ก.ย. 2565 งปม.2565

12 หมู่ที� 22 บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ 220,000.00      13 ธ.ค. 2564 งปม.2564

13 หมู่ที� 16 บ้านป่าซางหัวฝาย 330,000.00  20 ต.ค. 2564 งปม.2564

14 หมู่ที� 15 บ้านใหม่บัวแดง 517,000.00  12 ต.ค. 2564 งปม.2564

15 หมู่ที� 6 บ้านห้วยเจริญ 189,500.00  24 ธ.ค. 2564 งปม.2564

16 หมู่ที� 8 บ้านห้วยอ้ม 188,000.00  26 ม.ค. 2565 งปม.2564

17 หมู่ที� 14 บ้านก๊อดยาว 103,000.00  10 พ.ค. 2565 งปม.2564

18 โรงเรียนอนุบาล อบต. 165,000.00  18 พ.ค. 2565 งปม.2564

19 หมู่ที� 6 บ้านห้วยเจริญ 200,000.00  1 มิ.ย. 2565 งปม.2564

20 หมู่ที� 12 บ้านโกสินทร์นิมิต 366,553.07  7 มิ.ย. 2565 งปม.2564

21 หมู่ที� 14 บ้านก๊อดยาว 167,000.00  10 มิ.ย. 2565 งปม.2564

22 หมู่ที� 17 บ้านสันต้นกอก 460,000.00  15 มิ.ย. 2565 งปม.2564

23 หมู่ที� 10 บ้านปางลาว 147,000.00  28 มิ.ย. 2565 งปม.2564

24 หมู่ที� 4 บ้านสันต้นแฟน 80,000.00  1 ส.ค. 2565 งปม.2564

25 หมู่ที� 2 บ้านป่าซาง 520,000.00  19 ก.ค. 2565 งปม.2564

26 หมู่ที� 22 บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ 300,000.00  22 ก.ย. 2565 งปม.2564

นโยบาย ข้อ 2 นโยบายด้านการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื�นฐาน รวม 32 โครงการ

ชื�อโครงการ

ค่าจัดซื�อเครื�องขยายเสียงตามสายหมู่บ้าน

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 4 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 16 

ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 15 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 6 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 19  

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 10 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 20

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 2

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 9 

วางท่อระบายนํ�าพร้อมบ่อพัก หมู่ที� 22

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 16

ค่าก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที� 15

ค่าก่อสร้างรั�วป่าสุสาน หมู่ที� 6

ค่าก่อสร้างบ่อเก็บนํ�า หมู่ที� 8

ค่าต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที� 14

โครงการปรับปรุงอาคาร รร.อนุบาล

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที� 6

โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที� 12

โครงการก่อสร้างห้องนํ�า หมู่ที�14

ค่าก่อสร้างอาคา หมู่ที� 17

ค่าปรับปรุงอาคาร หมู่ที� 10

ค่าก่อสร้างห้องนํ�า หมู่ที� 4

ค่าก่อสร้างอาคารสุสาน หมู่ที� 2

ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที� 22



ลําดับ

ที�
สถานที�ดําเนินการ

งบประมาณที�

เบิกจ่าย

ดําเนินการแล้ว

เสร็จเมื�อ
หมายเหตุ

27 หมู่ที� 11 บ้านเวียงกลาง 520,000.00 อยู่ในระหว่างการ

ติดตามการขอ

อนุญาต(ทําหนังสือ

ขออนุญาต สปก.)

งบประมาณปี

 2565

28 หมู่ที� 11 บ้านเวียงกลาง 333,000.00 อยู่ในระหว่างการ

ติดตามการขอ

อนุญาต(ทําหนังสือ

ขออนุญาต สปก.)

งบประมาณปี

 2565

8,589,543.07

29 งานสาธารณสุขฯ ดําเนิน

โครงการ 23 หมู่บ้าน

 ไม่ใช้

งบประมาณ

ประจําปี พ.ศ.

2565

งบประมาณปี

 2565

30 งานสาธารณสุขฯ ดําเนิน

โครงการ 23 หมู่บ้าน

 ไม่ใช้

งบประมาณ

งบประมาณปี 

2565

งบประมาณปี

 2565

31

รวมงบประมาณดําเนินการ

ชื�อโครงการ

โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ�าห้วยผาลาด         

หมู่ที� 11

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที� 21

โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯและขยะ

อันตราย โดยดําเนินการลงพื�นที�กระตุ้น

ประชาสัมพันธ์ให้คัดแยกขยะ และดําเนินการเก็บ

ขยะอันตราย 23 หมู่บ้าน

ดําเนินการลงพื�นที�กระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้คัดแยก

ขยะ และดําเนินการเก็บขยะอันตราย 23 หมู่บ้าน

งานซ่อมแซมไฟฟ้าชํารุด ปี 2565 จํานวน 105 คําขอ ดําเนินการแล้วเสร็จ



32

ลําดับ
สถานที�

ดําเนินการ

32.1  ม.16

32.2 ม.1-ม.23

32.3 ม.7,ม.8,ม.9,ม.11

32.4 ม.6

32.5 ม.6

32.6 ม.8

32.7 ม.3

32.8 ม.3

32.9 ม.10

32.10 ม.6

32.11 ม.3

32.12 ม.3

32.13 ม.10

32.14 ม.8

32.15 ม.15

32.16 ม.15

32.17 ม.8

32.18 ม.1

32.19 ม.1

32.20 ม.1

32.21 ม.18

32.22 ม.11

32.23 ม.11,ม.21,ม.20

32.24 ม.2

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอติดตั�งมิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส

สํารวจประมาณการค่าใช้จ่ายติดตั�งไฟฟ้าสาธารณะ

อุทิศที�ดิน โครงการอนุรักษ์ฟื�นฟูแหล่งนํ�ากกหลง

โครงการถนนบดอัดหินคลุก

โครงการขุดลอกลํานํ�าแม่ข้าวต้ม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ�งบริเวนลํานํ�ากก

หน่วยงานที�รับการสนันสนุน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อําเภอเมืองเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย

อําเภอเมืองเชียงราย

สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย

สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย

สํานักงานชลประทานเชียงราย

แขวงทางหลวงเชียงรายที� 1

สํานักงานที�ดินจังหวัดเชียงราย

ก.ฟ.ผ.สาขานางแล

 ประสานงานโครงการต่างๆไปยังหน่วยงานอื�น จํานวน 24 โครงการ ดังนี�

ก.ฟ.ผ.สาขานางแล

ก.ฟ.ผ.สาขานางแล

โครงการธนาคารนํ�าใต้ดิน

โครงการทําถนนบดอัดหินคลุก

โครงการขุดลอกลํานํ�าแม่ข้าวต้ม

โครงการก่อสร้างคันพนังกันนํ�า

ชื�อโครงการ

โครงการปรับปรุงหินคลุกบดอัดแน่นเชื�อม ต.แม่ข้าวต้ม ต.นางแล

โครงการซ่อมแซมถนนสายเกษตร

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก และถนนสายเกษตร

โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตลํานํ�าห้วยโมโก้ง

โครงการธนาคารนํ�าใต้ดิน

ขยายเขตระบบจําหน่อยไฟฟ้า

ขยายเขตระบบจําหน่อยไฟฟ้า

ก.ฟ.ผ.สาขานางแล

ห.จ.ก.เชียงรายสามชัย

สํานักงานปฏิรูปที�ดินจังหวัด

สํานักงานปฏิรูปที�ดินจังหวัด

โครงการปรัลปรุงซ่อมแซมผิวถนนที�ชํารุด

สอบถามพื�นที�ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

สอบถามผู้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที�ดิน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ�งบริเวณลํานํ�ากก

โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีดลํานํ�างาม

โครงการท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขอตรวจสอบที�ดิน นสล.



นโยบาย ข้อ 3 นโยบายด้านส่งเสริมสนับสนุนการผลักดันองค์การบริหารส่วนตําบล สู่ เทศบาลตําบล

1

นโยบาย ข้อ 4 นโยบายด้านกีฬา 

นโยบาย ข้อ 5 นโยบายด้านรายได้  รวม 3 โครงการ

ลําดับ สถานที�ดําเนินการ
งบประมาณที�

เบิกจ่าย(บาท)

ดําเนินการแล้ว

เสร็จเมื�อ
หมายเหตุ

1 หมู่ที� 6 บ้านห้วยเจริญ              28,200 18 พฤษภาคม 

2565

งบประมาณปี

 2565

2 อบต.แม่ข้าวต้ม 30,000 16 สิงหาคม 

2565

งบประมาณปี

 2565

3 อบต.แม่ข้าวต้ม 30,000 8 มีนาคม 2565 งบประมาณปี

 2565

88,200            

ลําดับ สถานที�ดําเนินการ
งบประมาณที�

เบิกจ่าย(บาท)

ดําเนินการแล้ว

เสร็จเมื�อ
หมายเหตุ

1 คณะกรรมการม.6              21,500 วันที� 17 ส.ค 65 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

2 หมู่ที� 22 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

31,500            

รวมงบประมาณดําเนินการ

-ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)

ชื�อโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตําบล

แม่ข้าวต้ม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ "การ

เลี�ยงผึ�งโพรงธรรมชาติ"

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ตําบลแม่ข้าวต้ม กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการ"การเพาะเลี�ยงแหนแดงในกะละมัง"

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนา

สตรีตําบลแม่ข้าวต้ม

ชื�อโครงการ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย คัดแยก

ขยะ ในชุมชน

โครงการคัดแยกขยะ ลดขยะ ลดโรค

ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายปกครอง เกี�ยวกับพื�นที�ทับซ้อนและปัญหาแนวเขต ด้านที�ติดกับตําบลริมกกเพื�อเสนอการยกฐานะ

องค์การบริหารส่วนตําบล เป็น เทศบาลตําบล และได้รายงานเรื�องขอให้อําเภอเมืองเชียงรายดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

นโยบาย ข้อ 6 นโยบายด้านการเกษตร รวม 2 โครงการ

รวมงบประมาณดําเนินการ



นโยบาย ข้อ 7 นโยบายด้านสาธารณสุข รวม 61 โครงการ

ลําดับ

ที�
สถานที�ดําเนินการ

งบประมาณที�

เบิกจ่าย(บาท)

ดําเนินการแล้ว

เสร็จเมื�อ
หมายเหตุ

1 โรงคัดแยกขยะอบต.หมู่ที� 13 23,450.00  11 ส.ค. 2565 งปม.2565

2 กลุ่ม อสม. หมู่ที� 17              11,900  4 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

3 กลุ่ม อสม. หมู่ที� 20              11,250  10 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

4 กลุ่ม อสม. หมู่ที� 2              12,550  11 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

5 กลุ่มอสม. หมู่ที� 16              11,250  19 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

6 กลุ่มอสม.หมู่ที� 10              10,600  30 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

7 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ตําบลแม่ข้าวต้ม

             59,000  19 ก.ค.2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

8 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ตําบลบ้านโล๊ะป่าห้า

             18,740  9 ส.ค.2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

9 กลุ่มพัฒนาสตรีตําบลแม่

ข้าวต้ม

             16,060  27 พ.ค. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

10 กลุ่ม อสม. หมู่ที� 17              11,900  4 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

11 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที� 15              11,900  5 มิ.ย.2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

12 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที� 17              11,900  5 มิ.ย.2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

13 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที� 5              11,900  7 มิ.ย.2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

14 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า              24,400  8 มิ.ย.2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

15 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที� 9              10,600  9 มิ.ย.2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

16 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที� 11              10,600  10 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

17 กลุ่ม อสม. หมู่ที� 20              11,250  10 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

18 ชมรมผู้สูงอายุ                9,900  10 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

19 ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี 

ม.1

             13,850  11 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

20 กลุ่ม อสม. หมู่ที� 2              12,550  11 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

21 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที� 14              10,600  11 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

ชื�อโครงการ

โครงการจัดซื�อรถเข็นล้อเดี�ยว

โครงการโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมได้

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและ

สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและ

สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง

โครงการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเสี�ยง

โรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของ

โรคโคโรน่าไวรัส-2019

โครงการตําบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโค

วิด-19

โครงการ "สตรียุคใหม่รู้ทันโรคร้ายห่างไกล

ภัยสุขภาพ

โครงการโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมได้

โครงการส่งเสริมสตรีไทยห่างไกลโรค

โครงการกินดีได้ดี กินไม่ดีได้โรค

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีใส่ใจรู้ทันโรค

ฝึกทักษะและสร้างความปลอดภัยทางนํ�า

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีต้านภัยมะเร็ง

โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็ง

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและ

สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุขตําบล        

แม่ข้าวต้มประจําปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีใส่ใจรู้ทันโรค

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและ

สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

โครงการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเสี�ยง

โรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง



ลําดับ

ที�
สถานที�ดําเนินการ

งบประมาณที�

เบิกจ่าย(บาท)

ดําเนินการแล้ว

เสร็จเมื�อ
หมายเหตุ

22 กลุ่มพัฒนาสตรี ม.2              12,550  12 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

23 กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ที� 3              13,200  12 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

24 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที� 19              13,200  12 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

25 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที� 21              11,250 13 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

26 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที� 16              11,900  18 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

27 กลุ่มอสม. หมู่ที� 16              11,250  19 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

28 กลุ่มอสม.หมู่ที� 10              10,600  30 มิ.ย. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

29 โรงเรียนอนุบาล             

อบต.แม่ข้าวต้ม

             14,950  4 ก.ค. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

30 โรงเรียนอนุบาล             

อบต.แม่ข้าวต้ม

             15,000 4 ก.ค. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

31 ศพด.อบต.แม่ข้าวต้ม                5,000  4 ก.ค. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

32 ศพด.เวียงกลาง                8,000  4 ก.ค. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

33 ศพด.โล๊ะป่าห้า                5,000 4 ก.ค. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

34 ศพด.ห้วยเจริญ                3,380  4 ก.ค. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

35 ศพด.ห้วยเจริญ                5,000  4 ก.ค. 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

36 รพสต.แม่ข้าวต้ม              24,500  21 ก.ค.65 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

37 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ตําบลแม่ข้าวต้ม

             59,000  19 ก.ค.65 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

38 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ตําบลบ้านโล๊ะป่าห้า

             18,740  9 ส.ค.65 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

39 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง              10,000  23 ก.ค.65 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

40 หมู่ที� 3 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

41 หมู่ที� 3 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

ชื�อโครงการ

โครงการสตรีร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ

โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โครงการสตรีจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ทันโรค ต้านภัย

 COVID-19

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี ชีวีมีสุข

โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง

โครงการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเสี�ยง

โรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง

โครงการส่งเสริมสุขภาพทันตในเด็กปฐมวัย

ในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบล

แม่ข้าวต้ม

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดและ

โรคที�เกิดขึ�นตามฤดูกาลในโรงเรียนอนุบาล

อบต.แม่ข้าวต้ม

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดและ

โรคที�เกิดขึ�นตามฤดูกาลในศพด.อบต.แม่

ข้าวต้ม

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดและ

โรคที�เกิดขึ�นตามฤดูกาล ศพด.บ้านเวียงกลาง

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโล๊ะป่าห้า

โครงการหนูน้อยฟันสวย

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดและ

โรคที�เกิดขึ�นตามฤดูกาลในศพด.บ้านห้วยเจริญ

อบรมให้ความรู้เรื�องมะเร็งเต้านมและมะเร็ง

ปากมดลูกแก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของ

โรคโคโรน่าไวรัส-2019

โครงการตําบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโค

วิด-19

โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาพนักเรียน

โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลมะเร็ง

โครงการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเสี�ยง ห่างไกล

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง



ลําดับ

ที�
สถานที�ดําเนินการ

งบประมาณที�

เบิกจ่าย(บาท)

ดําเนินการแล้ว

เสร็จเมื�อ
หมายเหตุ

42 หมู่ที� 5 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

43 หมู่ที� 5 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

44 หมู่ที� 8 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

45 หมู่ที� 8 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

46 หมู่ที� 9 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

47 หมู่ที� 9 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

48 หมู่ที� 10 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

49 หมู่ที� 10 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

50 หมู่ที� 11 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

51 หมู่ที� 11 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

52 หมู่ที� 12 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

53 หมู่ที� 12 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

54 หมู่ที� 14 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

55 หมู่ที� 14 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

56 หมู่ที� 16 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

57 หมู่ที� 16 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

58 หมู่ที� 18 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

59 หมู่ที� 18 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

60 หมู่ที� 22 10,000 ประจําปี 2565 งบประมาณปี

 2565

61 งานสาธารณสุขฯและ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

           456,000 ประจําปี 2565 อบต.แม่ข้าวต้ม

 ร่วมกับ สปสช.

1,244,670       รวมงบประมาณดําเนินการ

โครงการรักสุขภาพ ป้องกันภาวะโรคหลอด

เลือดในสมอง

โครงการกินอย่างไร ไม่ให้หัวใจล้มเหลว

โครงการป้องกัน และชะลอ โรคไตเรื�อรัง

โครงการรักสุขภาพ ป้องกันภาวะโรคหลอด

เลือดในสมอง

โครงการกินอย่างไร ไม่ให้หัวใจล้มเหลว

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช

ประสงค์

โครงการรักสุขภาพ ป้องกันภาวะโรคหลอด

เลือดในสมอง

โครงการป้องกัน และชะลอ โรคไตเรื�อรัง

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช

ประสงค์

โครงการคัดแยกขยะ ลดขยะ ลดโรค

โครงการอบรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

และการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โครงการการบริโภคอาหารให้ถูกวิธี เพื�อ

สุขภาพที�ดี

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช

ประสงค์

โครงการห่วงใยไต ใส่ใจสุขภาพ

โครงการกินอย่างไร ไม่ให้หัวใจล้มเหลว

โครงการการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุและผู้

พิการที�มีภาวะพึ�งพิง จํานวนผู้ป่วยทั�งสิ�นใน

ตําบลแม่ข้าวต้ม 76 ราย ได้รับเงินอุดหนุนราย

   

ชื�อโครงการ

โครงการห่วงใยไต ใส่ใจสุขภาพ

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช

ประสงค์

โครงการรักสุขภาพ ป้องกันภาวะโรคหลอด

เลือดในสมอง

โครงการป้องกัน และชะลอ โรคไตเรื�อรัง



นโยบาย ข้อ 8 นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาธารณภัย รวม 5 โครงการ

ลําดับ

ที�
สถานที�ดําเนินการ

งบประมาณที�

เบิกจ่าย(บาท)

ดําเนินการแล้ว

เสร็จเมื�อ
หมายเหตุ

1 อบต.แม่ข้าวต้ม ไม่ใช้งบประมาณ 17 มีนาคม 2565 งปม.2565

2 หมู่ที� 11,13,21 ไม่ใช้งบประมาณ 1 พฤษภาคม 2565 งปม.2565

3 หมู่ที� 9 ไม่ใช้งบประมาณ 22 มีนาคม 2565 งปม.2565

4 หมู่ที� 13 ไม่ใช้งบประมาณ 27 มิถุนายน 2565 งปม.2565

5 หมู่ที� 11 และ 21 ไม่ใช้งบประมาณ 12 สิงหาคม 2565 งปม.2565

0.00รวมงบประมาณดําเนินการ

ชื�อโครงการ

โครงการประชุมและฝึกทบทวนอปพร.อบต.

แม่ข้าวต้ม

โครงการจัดส่งนํ�าแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน (โดยปลูกต้นไม้ และทําแนวกันไฟ)

โครงการรักนํ�า รักป่า รักแผ่นดิน แก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื�อป้องกันปัญหาไฟป่า



ลําดับ

ที�
สถานที�ดําเนินการ

งบประมาณที�

เบิกจ่าย

ดําเนินการแล้ว

เสร็จเมื�อ
หมายเหตุ

1 วัดทรายมูล หมู่ที� 23        

ต.แม่ข้าวต้ม

20,000 11 ก.ค. 2565 งปม.2565

2 ร.ร.อนุบาลอบต.แม่ข้าวต้ม 10,000 20 ก.ย. 2565 งปม.2565

30,000.00

สรุป

 นโยบาย ข้อที� 9  นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม รวม  2 โครงการ

รวมงบประมาณดําเนินการ

ชื�อโครงการ

โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและ

วัฒนธรรม (โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน

สําคัญทางศาสนา)

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ�น (โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม/

โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ�น)

รวมจํานวนโครงการที�ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ตามนโยบายที�ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั�งหมด    โครงการ


	นโยบายนายกฯ

