
 

 

 

 

 

 

           ประกาศ อบต.มะขามหลวง 

เร่ือง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 

******************************************* 

               ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนนิงานตอประชาชนในเร่ืองการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และ

ผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ 

สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน

ทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) อบต.มะขาม

หลวง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการ

ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มา เพื่อใหประชาชนไดมสีวนรวมใน

การตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.มะขามหลวง ดังนี้  

ก. วสัิยทัศน ของอบต.มะขามหลวง  

"ตําบลนาอยู เชดิชูศาสนา การศกึษาทันสมัย เศรษฐกจิกาวไกล ใสใจสิ่งแวดลอม" 

 

ข. พันธกิจ ของอบต.มะขามหลวง  

1.จัดใหมแีละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก และสิ่งสาธารณูปโภค  

2. สงเสริมและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมใหนาอยู  

3.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง  

4.บูรณาการบริการสูประชาชน เพือ่ความพึงพอใจของประชาชน  

5.สงเสริมภมูปิญญาทองถิ่นและพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาการกฬีานันทนาการ  

6.สงเสริมอาชพี รายได แกประชาชนทกุกลุม  

7.สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แกประชาชนทุกกลุม 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.มะขามหลวงไดกาํหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 



5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรดานการโครงสรางพื้นฐาน 

1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา 

2. ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ 

3. ขยายเขตระบบไฟฟาเพื่อการเกษตร 

4. ตดิตัง้ระบบโทรศัพทสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน 

1. สงเสริมและสนับสนนุการเสริมสรางสุขภาพท่ีดแีกประชาชนในเขต อบต. 

2. สงเสริมและสนับสนุนการศกึษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนของประชาชนทุกเพศทุกวัย 

3. สงเสริมและสนับสนุนการสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูตดิเชื้อ และผูดอยโอกาส 

4. สงเสริมและสนับสนนุตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูดมีสุีข 

1. การสงเสริมและสรางจิตสํานกึใหประชาชนมสีวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม เปนชุมชนที่นาอยู และมคีวามย่ังยืน 

2. สงเสริมแลสนับสนนุการพัฒนากลุมอาชพีใหเขมแข็ง 

3. สงเสริมและสนับสนุนเพ่ิมประสทิธภิาพผลผลติภาคการเกษตร 

4. เสริมสรางความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยสนิของประชาชน 

 

ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬานันทนาการ 

1. สงเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมพื้นบานและภมูปิญญาทองถิ่น 

2. สงเสริมสนบัสนุนกจิกรรมทางศาสนา จารีตปิระเพณีทองถิ่น 

3. สงเสริมดานการกฬีา และนนัทนาการ 

 

ยุทธศาสตรดานการบรหิารจดัการบานเมอืงท่ีด ี

1. สงเสริมและสนับสนนุการมสีวนรวมของประชาชน 

2. พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการปฏบัิตริาการ 

3. พัฒนาการบริหารงานการคลังและรายได 

4. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีสําคัญแกประชาชน 



ง. การวางแผน 

    อบต.มะขามหลวง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2555-2557) ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมสีวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ

ชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อ

พัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  

อบต.มะขามหลวง ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2555-2557) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 โดยได

กําหนดโครงการท่ีจะดําเนนิการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2555-2557 )  

ยุทธศาสตร 
2555 2556 2557 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรดานการโครงสรางพ้ืนฐาน 57 29,098,434.00 62 28,938,050.00 51 44,868,360.00 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชน 
49 2,231,060.00 30 3,745,300.00 29 1,337,300.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

อยูดีมีสุข 
56 1,350,700.00 27 825,000.00 25 646,000.00 

ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการกฬีานันทนาการ 
34 1,453,500.00 18 1,210,000.00 18 1,020,000.00 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

บานเมอืงท่ีดี 
67 3,120,600.00 28 2,031,800.00 9 1,136,800.00 

รวม 263 37,254,294.00 165 36,750,150.00 132 49,008,460.00 

จ. การจัดทํางบประมาณ 

     ผูบริหารอบต.มะขามหลวง ไดประกาศใชขอบัญญัตงิบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 โดยมี

โครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัตงิบประมาณ จํานวน 136 โครงการ งบประมาณ 7,607,534 บาท สามารถ

จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบญัญัต ิ

ยุทธศาสตรดานการโครงสรางพื้นฐาน 10 2,128,674.00 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน 32 1,640,660.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูดมีสีขุ 24 492,500.00 

ยุทธศาสตรดานการสงเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและการกฬีานันทนาการ 22 877,200.00 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมอืงท่ีด ี 48 2,468,500.00 

รวม 136 7,607,534.00 



รายละเอยีดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.มะขามหลวง มีดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

1. ยุทธศาสตรดาน

การโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู 9 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

119,910.00 เพ่ือปรับปรุงทางคมนาคมใหได

มาตรฐาน 

ถนน คสล. 

2. ยุทธศาสตรดาน

การโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางอาคาร

บังคับนํ้า 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

30,000.00 เพ่ือใหประชาชนในเขตรับผดิชอบมี

นํ้าใชในการอุปโภค บรโิภค และเพื่อ

การเกษตร 

อาคารบังคับนํ้า 

3. ยุทธศาสตรดาน

การโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู 1 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

61,500.00 เพ่ือประชาชนมถีนนท่ีมมีาตราฐาน

ใชสัญจร 

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

4. ยุทธศาสตรดาน

การโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีต หมู 1 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

75,000.00 เพ่ือระบายนํ้าอยางเปนระบบ ทอระบายนํ้าคอนกรตี

เสรมิเหล็ก บอพัก 

จํานวน 3 บอ 

5. ยุทธศาสตรดาน

การโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผวิจราจร

เดมิดวยหนิคลุกบดอัดแนน 

หมู 2 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

150,000.00 เพ่ือใหประชาชนมคีวามสะดวกใน

การสัญจร 

ถนนหินคลุก 

6. ยุทธศาสตรดาน

การโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการวางทอระบายนํ้า

พรอมบอพักถมลูกรังบดอัด 

(ซอยเกาไมลุง)หมู 3 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

75,000.00 เพ่ือระบายนํ้าอยางเปนระบบและ

สัญจรไปมาสะดวก 

ทอระบายนํ้า พรอมลง

ลูกรังบดอัด 

7. ยุทธศาสตรดาน

การโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผวิจราจร

เดมิดวยหนิคลุกบดอัดแนน 

หมู 3 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

99,000.00 เพ่ือปรับปรุงทางคมนาคมใหได

มาตราฐาน 

ถนนหินคลุก 

8. ยุทธศาสตรดาน

การโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการสํารวจขุดเจาะบอ

บาดาล หมู 4 ปาจู 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือใหประชาชนมนํ้ีาประปาใชใน

การเกษตร และอุปโภค บรโิภค 

บอบาดาล 

9. ยุทธศาสตรดาน

การโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู 7 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

103,580.00 เพ่ือปรับปรุงทางคมนาคมใหได

มาตรฐาน 

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

10. ยุทธศาสตรดาน

การโครงสราง

พ้ืนฐาน 

อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมภิาคอําเภอสันปาตอง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,114,684.00 เพ่ือใหประชาชนมไีฟฟาใชอยาง

ทั่วถงึ 

ไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน 

11. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการสงเสรมิกลุมอาชีพ

กลุมเกษตร (เครื่องเย็บ

กระสอบ) หมู 1 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

10,000.00 เพ่ือจัดซื้อจักรเย็บกระสอบใหกับ

กลุมสมาชกิทําปุยหมัก 

จักรเย็บกระสอบ  

12. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการสงเสรมิกลุมอาชีพ

แมบาน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือสงเสรมิกลุมแมบานมีงานทํา

และมรีายไดเพ่ิมขึ้น 

กลุมแมบาน 

13. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการจัดจางนักเรยีน 

นักศึกษาชวงปดภาคเรยีน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

40,000.00 เพ่ือสงเสรมิใหนักเรยีหารายไดชวย

ครอบครัว 

นักเรยีน นักศึกษาใน

ตําบลมะขามหลวง 



14. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ รายไดจัดเก็บ

เอง 

35,000.00 เพ่ือสํารวจขอมูลพื้นฐานของ

ประชาชนในเขต ตําบลมะขามหลวง 

ขอมูลพื้นฐานของ

ประชาชน 

15. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการตานภัยหนาว รายไดจัดเก็บ

เอง 

50,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดรับความอบอุน

ในชวงฤดูหนาว 

ผาหมกันหนาว 

16. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการเบ้ียยังชพีผูติดเชื้อ

และผูดอยโอกาส 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

216,000.00 เพ่ือเปนเบี้ยยังชพีผูติดเชื้อ และ

ผูดอยโอกาส 

ผูติดเชื้อ ผูดอยโอกาสใน

ตําบลมะขามหลวง 

17. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการรณรงคแะปองกัน

โรคไขเลอืดออก 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือปองกันการระบาดโรค

ไขเลือดออกในตําบลมะขามหลวง 

ปองกันการระบาดโรค

ไขเลือดออกในตําบล

มะขามหลวง 

18. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการรณรงคปองกันโรค

ไขหวัดนก 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

8,000.00 เพ่ือปองกันการระบาดโรคไขหวัดนก ปองกันการระบาดโรค

ไขหวัดนก 

19. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการผักสวนครัวรัว้กนิ

ได 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือรณรงคและสงเสรมิใหประชาชน

ปลูกผักสวนครัวเพื่อบรโิภคตามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ผักปลอดสารพษิ 

20. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวันโรงเรยีนบานรองนํ้า 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

223,600.00 เพ่ือใหเด็กไดรับอาหารท่ีครบ 5 หมู 

ถูกหลักโภชนาการ 

อาหารกลางวัน 

21. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการอุดหนุนอาหาร

เสรมินมโรงเรยีนบานรองนํ้า 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

171,000.00 เพ่ือใหเด็กไดรับอาหารเสรมินมท่ีมี

คุณคา  

อาหารเสริมนม 

22. 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการอุดหนุนการเขาคาย

วทิยาศาสตร 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

5,000.00 เพ่ือสนับสนุนกจิกรรมกลุมโรงเรยีน

จตุรมิตรพัฒนา 

กลุมโรเงเรยีนจตุรมติร

พัฒนา 

23. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการสนุนการเขาคาย

พัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

5,000.00 เพ่ือสนับสนุนกจิกรรมกลุมโรงเรยีน

จตุรมิตรพัฒนา 

การเขาคายพัฒนา

ศักยภาพ 

24. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการอาหารกลางวัน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

378,560.00 เพ่ือเด็กไดรับคุณคาทางโภชนาการ

อยางเพยีงพอ และครบถวน 

อาหารกลางวัน 

25. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการปฐมนิเทศ

ผูปกครองนักเรยีน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,000.00 เพ่ือเสรมิสรางความรูความเขาใจใน

การสงเสรมิพัฒนาการของเด็ก

รวมกัน 

กจิกรรมปฐมนิเทศ

ผูปกครองนักเรียน 

26. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการวันแหงความสําเร็จ

(บัณฑตินอย) 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

3,000.00 เพ่ือจัดกจิกรรมมอบใบวุฒบิัตร เพื่อ

แสดงผลงานทางวชิาการ เพื่อ

ประชาสัมพันธผลงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

กจิกรรมวันแหง

ความสําเร็จ 



27. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการเท่ียวเพลนิ เรยีนรูสู

โลกกวาง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

10,000.00 เพ่ือใหเด็กไดเรยีนรูจาก

ประสบการณตรง 

เด็กนักเรยีนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

28. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการนิเทศภายใน รายไดจัดเก็บ

เอง 

500.00 เพ่ือเปนการพัฒนาการเเรยีนการ

สอนของครูใหมีประสทิธิภาพ และ

ไดมกีารแลกเปลี่ยนกระบวนการ

เรยีนการสอน 

กจิกรรมนิเทศภายใน 

29. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการกฬีาสศูีนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

5,000.00 เพ่ือสงเสรมิพัฒนาการดานรางกาย 

อารมณ สังคม สติปญญา และ

สงเสรมิการออกกําลังกายใหกับเด็ก 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

30. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ

สําหรับเรยีนรูเรื่องการ

ประกอบอาหาร 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,500.00 เพ่ือจัดหาวัสดุประกอบการเรยีน

การสอนใหเพยีงพอ 

อุปกรณการทําอาหาร 

31. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการสานสัมพันธเย่ียม

บานนักเรยีน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

2,000.00 เพ่ือเปนการออกเยยีมบานนักเรยีน เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

32. 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการสายใยรักจากแม 

(วันแม) 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

4,000.00 เพ่ือจัดกจิกรรมวันแมภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และเพ่ือสรางความ

ผูกพันใหกับแมและลูก 

กจิกรรมวันแม 

33. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการสืบผญาภูมปิญญา

ทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,500.00 เพ่ือจัดทําศาลาภูมปิญญาทองถิ่น 

และเพื่อใหเด็กไดเรียนรูภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

กจิกรรมภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

34. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการหนูนอยกับวัยสดใส

(วันเด็ก) 

รายไดจัดเก็บ

เอง,รายไดอื่น 

ๆ 

10,000.00 เพ่ือจัดกจิกรรมวันเด็ก  กจิจกรรมงานวันเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

35. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการประกวดสื่อและ

นวัตกรรมการสอน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

2,000.00 เพ่ือใหครูคิดคนพัฒนาการสื่อการ

เรยีนการสอนใหเหมาสมกับการ

เรยีนรู 

สื่อการศึกษา 

36. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการอาหารเสรมินม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

222,000.00 เพ่ือสุขภาพท่ีดขีองเด็กนักเรยีน อาหารเสรมินม 

37 ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการหนูนอยพุทธบุตร รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,000.00 เพ่ือเปฯการปลูกฝงใหเด็กมีความนึก

คิดท่ีดี 

กจิกรรมโครงการหนูนอ

พุทธบุตร 

38. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการสนับสนุนฝกอบรม

อาชพีฯโครงการพัฒนาตาม

แนวพระราชดํารอิําเภอสัน

ปาตอง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

5,000.00 เพ่ือสงเสรมิกจิกรรมตามแนว

พระราชดําริ 

การฝกอบรมอาชพีฯ  

39. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการจัดซื้อเครื่องพน

ละอองฝอย (ULV) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

70,000.00 เพ่ือใหบริการแกประชาชน เครื่องพนหมอกควัน 

(ULV) 



40. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

อุดหนุนกจิการสาธารณะ

ประโยชน คณะกรรมการ 

อสม. ต.มะชามหลวง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

70,000.00 เพ่ืออุดหนุนกิจการสาธารณะ

ประโยชนตามโครงการสงเสรมิ

สุขภาพประชาชน และควบคุม

โรคติดตอ 

สงเสรมิสรมิสุขภาพ

ประชาชน 

41. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของประชาชน 

โครงการอบรมจัดตุงกลุม

กองทุนสวัสดกิารชุมชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

10,000.00 เพ่ือจัดต้ังกลุมกองทุนสวัสดิการใน

ตําบลมะขามหลวง 

มกีองทุนสวัสดิการ

เกดิขึ้น 

42 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของประชาชน 

อุดหนุนวันเด็กแหงชาติ 

โรงเรยีนบานรองนํ้า  

รายไดอ่ืน ๆ 10,000.00 เพ่ือจายเปนคาอุดหนุนตาม

โครงการวันเด็กแหงชาติ โรงเรยีน

บานรองนํ้า 

เพื่อจายเปนคาอุดหนุน

ตามโครงการวันเด็ก

แหงชาติ โรงเรยีนบาน

รองนํ้า 

43. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการกจิกรรมสตรีสากล รายไดจัดเก็บ

เอง 

15,000.00 เพ่ือสงเสรมิบทบาทของกลุมสตรใีน

ตําบล 

กลุมสตรี 

44. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการสนับสนุนกจิกรรม

คณะกรรมการหมูบาน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

56,000.00 เพ่ือสนับสนุนโครงการกิจกรรมของ

คณะกรรมการหมูบาน 

คณะกรรมการหมูบานใน

ตําบลมะขามหลวง 

45. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการสนับสนุนกจิกรรม

กลุมพัฒนาสตรตํีาบล

มะขามหลวง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

35,000.00 เพ่ือสนับสนุนโครงการกิจกรรมของ

กลุมสตรีตําบลมะขามหลวง 

กจิกรรมของกลุมสตรี 

46. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบา 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

40,000.00 เพ่ือปองกันการระบาดโรคพิษสุนัข

บา 

ปองกันการระบาดโรค

พษิสุนัขบา 

47. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพ

คณะกรรมการศูนยบรกิาร

และถายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรประจํา

ตําบลมะขามหลวง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

25,000.00 เพ่ือเพิ่มความรูใหคณะกรรมการ

ศูนย 

คณะกรรมการ 

48. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการคายเยาวชนรักษ

ส่ิงแวดลอม 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือสงเสรมิใหเยาวชนตระหนักถึง

ปญหาส่ิงแวดลอมเพื่อใหเยาวชนมี

สวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เด็ก เยาวชนในตําบล

มะขามหลวง 

49. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการพัฒนาการผลติ พืช

สัตว ประมง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

40,000.00 เพ่ือพัฒนาการผลิตพชื สัตว ประมง 

ใหมผีลผลติมากขึ้น และมี

ประสทิธิภาพ 

ผลผลิตจากพชื สัตว 

ประมง 

50. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

 

โครงการฝกอบรมเกษตรกร

ผูนําการคัดเมล็ดขาวพันธดี 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือใหผูนําไดนําไปเผยแพรความรู

ใหกับสมาชิก 

เมล็ดพันธขาวพันธดี 

51. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

 

โครงการฝกทบทวน อปพร. 

และหนวยกูชพี กูภัย 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

40,000.00 เพ่ือเพิ่มทักษาะในการปฏิบัติหนาที่

ใหกับ อปพร.และหนวยกูชีพ กูภัย 

สมชิก อปพร. และหนวย

กูชพี กูภัย 



52. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการจัดซื้อ อุปกรณ 

ดับเพลงิ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

6,000.00 เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏบัิติงานดานดับเพลงิ 

อุปกรณดับเพลิง 

53. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการจัดซื้อ วทิยุสื่อสาร

แบบมอืถอื 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

27,500.00 เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัต

งานดานปองกันบรรเทาสาธารภัย 

วทิยุส่ือสารแบบมือถอื 

54. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการจัดซื้อเครื่องแตง

การ สําหรับพนักงาน

ดับเพลงิ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏบัิติงานดานดับเพลงิ 

เครื่องแตงกายพนักงาน

ดับเพลงิ 

55. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ

สําหรับงานกูชพี 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏบัิติงานกูชพ 

ถังออกซเิจน เฝอกคอ 

คอลลา 

56. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

อุดหนุนโครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

ประจําป 2555 (ยุทธศาสตร 

5 รัว้ฯ) 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

5,000.00 เพ่ือปองกันแพรระบาดยาเสพติด ปองกันการแพรระบาด

ยาเสพติด 

57. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

สนับสนุนโครงการจัดงานรัฐ

พิธี 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

6,000.00 เพ่ือจัดกจิการรมงานรัฐพิธี กจิกรรมงานรัฐพธีิ 

58. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

อุดหนุนโครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลป

ใหม 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,000.00 เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปองกันอุบัติเหตุ 

59. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

อุดหนุนโครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุชวงสงกรานต 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,000.00 เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน ลดอุบัติเหตุทางถนน 

60. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

อุดหนุนโครงการจัดแสดง

และจําหนายสินคา OTOP 

ในงานกาชาดและงานฤดู

หนาวจังหวัดเชยีงใหม 

ประจําป 2554 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

2,500.00 เพ่ือสงเสรมิผลติภัณฑของทองถิ่น การจัดแสดงและ

จําหนายสินคา OTOP 

61. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

อุดหนุนดครงการจัดแสดง

และจําหนายสินคา OTOP 

ในงานไมดอกและไมประดับ

จังหวัดเชยีงใหมประจําป 

2555 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

2,500.00 เพ่ือสงเสรมิผลติภัณฑของทองถิน่ การจัดแสดงและ

จําหนายสินคา OTOP ใน

งานไมดอกไมประดับ

จังหวัดเชยีงใหม 

62. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

 

โครงการอบรมการผลิตปุย

อินทรยีและปุยชีวภาพ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

10,000.00 เพ่ือลดตนทุนในการทําการเกษตร กลุมเกษตรกรตําบล

มะขามหลวง 

63. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ

สําหรับงานกูชพี 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏบัิติงานกูชพึ 

ครูภัณฑงานกูชีพ รถเข็น

ชนิดนอน 



64. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

วัสดุการเกษตร เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

30,000.00 เปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช 

ตนไม พันธุไมดอก ไมประดับ 

เปนคาวัสดุการเกษตร 

เชน พันธุพืช ตนไม พันธุ

ไมดอก ไมประดับ 

65. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุในชวงเทศกาลป

ใหม พ.ศ. 2555 

รายไดอ่ืน ๆ 5,000.00 เพ่ือลดอุบัติเหตุทางทองถนนในชวง

เทศกาลปใหม 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางทอง

ถนนในชวงเทศกาลปใหม 

66. 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานสังคม

อยูดมีสุีข 

โครงการรณรงค ปองกัน

และลดอุบัติเหตุ ชวง

เทศกาลสงกรานต  

รายไดอ่ืน ๆ 5,000.00 เพ่ือรักษาความสงบและปองกัน

อุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต 

เพื่อรักษาความสงบและ

ปองกันอุบัติเหตุในชวง

เทศกาลสงกรานต 

67. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติดตําบลมะขาม

หลวง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,เงินสะสม 

206,000.00 เพ่ือสงเสรมิการออกําลังกายและ

สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

ประชาชนในตําบลมะขาม

หลวง 

68. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล

มวลชลอําเภอสันปาตอง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

20,000.00 เพ่ือสงเสรมิการออกกําลังกายและ

สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

ประชาชนในตําบลมะขาม

หลวง 

69. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

โครงการเขารวมแขงขันกฬีา

เยาวชนและประชาชนตาน

ภัยยาเสพติดอําเภอสันปา

ตอง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

90,000.00 เพ่ือสงเสรมิการออกกําลังกายและ

สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

ประชาชนและเยาวขนใน

ตําบลมะขามหลวง 

70. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

โครงการถวายเทยีน

เขาพรรษา 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

12,000.00 เพ่ือสงเสรมิกจิกรรมทางศาสนา วัดภายในตําบลมะขาม

หลวง 

71. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

 

โครงการประเพณียี่เปง รายไดจัดเก็บ

เอง 

64,000.00 เพ่ือสงเสรมิกจิกรรมทางศาสนา งานประเพณียี่เปง 

72. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

 

โครงการสงนํ้าพระธาตุ รายไดจัดเก็บ

เอง 

64,000.00 เพ่ือสงเสรมิกจิกรรมทางศาสนา งานสรงนํ้าพระธาตุ 



73. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

 

โครงการรดนํ้าดําหัว

ผูสูงอายุ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

123,200.00 เพ่ืออนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

ประเพณีรดนํ้าดําหัว 

74 ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

 

โครงการสนับสนุนงานวัน

เด็กแหงชาติประจําป 2555 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

10,000.00 เพ่ือสงเสรมิพัฒนาการดานรางกาย 

อารมณ จติใจ สังคมของเด็ก 

กจิกรรมงานวันเด็ก 

75 ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

โครงการสนับสนุนการ

แขงขันกฬีาเด็กและเยาวชน

กลุมโรงเรยีนจตุรมติร 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

5,000.00 เพ่ือสนับสนุนกจิกรรมกลุมโรงเรยีน

จตุรมิตรพัฒนา 

กลุมโรงเรยีนจตุรมิตร 

76. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

โครงการใสบาตรแบบ

ลานนา 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

500.00 เพ่ือใหเด็กไดเรยีนรูกระบวนการ

ปฏบัิติตนตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทองถิ่น 

กจิกรรมใสบาตรแบบ

ลานนา 

77 ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

อุดหนุนปกครองอําเภอ

โครงการสนับสนุนงาน

มหกรรมไมดอกไมประดับ

จังหวัดเชยีงใหมครัง้ที่ 36 

ประจําป 2555 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

20,000.00 เพ่ือสงเสรมิการทองเที่ยว งานมหกรรมไมดอกไม

ประดับ 

78. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

โครงการสนับสนุนการจัด

งานประเพณีทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

3,000.00 เพ่ือสงเสรมิสนับสนุน

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 

งานประเพณีทองถิ่น 

79. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

 

โครงการพัฒนาศูนยการ

เรยีนรูกฬีาและนันทนาการ

อําเภอ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

5,000.00 เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของ

ศูนยกีฬาอําเภอ 

ศูนยกฬีาอําเภอสันปา

ตอง 

80. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

 

อุดหนุนโครงการแขงขัน

ฟุตบอลมวลอําเภอสันปา

ตองคัพ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,000.00 เพ่ือสงเสรมิการกฬีา การแขงขันฟุตบอล

มวลชนอําเภอสันปา

ตองคัพ 



81. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

อุดหนุนโครงการแขงขันกฬีา

เยาวชนและประชาชนตาน

ภัยยาเสพติดอําเภอสันปา

ตองประจําป 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

17,000.00 เพ่ือตอตานยาเสพติด การแขงเขันกฬีาเยาวชน

และประชาชนตานภัยยา

เสพติด 

82. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

อุดหนุนโครงการจัดงานวัน

ขาวเหนียวสันปาตอง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

15,000.00 เพ่ือสงเสรมิกจิกรรมขาวเหนียวสัน

ปาตอง 

กจิกรรมงานวันขาว

เหนียวสันปาตอง 

83. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

โครงการอุดหนุนจัดงาน

มหกรรมไมดอกไมประดับ 

จังหวัดเชยีงใหมครัง้ที่ 36 

ประจําป 2555 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

3,000.00 เพ่ือสงเสรมิกจิกรรมการทองเท่ียว งานมหกรรมไมดอกไม

ประดับประจําป 2555 

84. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

อุดหนุนโครงการเขารวมงาน

รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุในตําบล

มะขามหลวง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

45,500.00 เพ่ืออนุรักษประเณีและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

งานประเพณรถนํ้าดําหัว

ผูสูงอายุ 

85. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

อุดหนุนโครงการงานวันขาว

เหนียวสันปาตอง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

15,000.00 เพ่ือสงเสรมิการจัดกิจกรรมงานวัน

ขาวเหนียวสันปาตอง 

งานวันขาวเหนียวสันปา

ตอง 

86. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

อุดหนุนโครงการแขงขันกฬีา

ตานยาเสพติด 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

105,000.00 เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนเขารวม

แขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

งานกฬีาตานยาเสพติด 

87 ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

คาพวงมาลัย พวงมาลา งาน

รัฐพธีิ 

รายไดอ่ืน ๆ 3,000.00 เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย กระเชา

ดอกไมและพวงมาลา พานพุมเพ่ือ

ใชในงานพธีิตาง ๆ  

เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย 

กระเชาดอกไมและพวง

มาลา พานพุมเพ่ือใชใน

งานพิธีตาง ๆ  

88. ยุทธศาสตรดาน

การสงเสรมิ 

ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีา

นันทนาการ 

วัสดุกฬีา รายไดอ่ืน ๆ 50,000.00 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการกฬีา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

วัสดุการกฬีา 

89. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

 

โครงการ อบต.พบประชาชน 

(ประชาคมหมูบาน) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือรับทราบขอมูลปญหาของ

ประชาชน 

ประชาชนในตําบลมะขาม

หลวง 



90. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นสี

พรอมแสกนเนอร 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

6,500.00 เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏบัิติงาน 

เครื่องปริ้นสี 

91. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพ

การปฏบัิติงาน คณะ

ผูบรหิาร สมาชิกสภา และ

พนักงาน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

180,000.00 เพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ และ

ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ และ

ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติงาน 

92. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

โครงการสนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

5,000.00 เพ่ือสงเสรมิกระบวนการจัดทําแผน

ชุมชนของหมูบาน 

แผนชุมชน 

93. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี รายไดจัดเก็บ

เอง 

20,000.00 เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏบัิติงาน 

แผนที่ภาษีในเขตตําบล

มะขามหลวง 

94. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

โครงการจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

134,000.00 เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏบัิติงาน 

เครื่องปรับอากาศ 

95. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

จัดซื้อเครือ่งตัดไม เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

35,000.00 เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏบัิติงานและบรกิารประชาชน 

เครื่องตัดไม 

96. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

โครงการจัดซื้อกลองดจิติอล เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

13,000.00 เพ่ือใชในการบันทกึภาพกิจกรรม

ตาง ๆ ของ อบต. 

กลองดจิิตอล 

97. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

โครงการจัดซื้อเครื่องชั่ง

นํ้าหนักและวัดสวนสูง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือจัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักและวัด

สวนสูงสําหรับเด็ก 

เครื่องชั่งนํ้าหนักและวัด

สวนสูง 

98. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการศูนยขอมูล

ขาวสารขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน อ.สันปาตอง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

15,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก

ประชาชน 

ศูนยขอมูลขาวสาร ของ 

อปท. 

99. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนา

ประสทิธิภาพอินเตอรเน็ต

ตําบล ของ อปท.อําเภอสัน

ปาตอง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

8,000.00 เพ่ือสงเสรมิใหประชาชนเขาถงึ

ขอมูลขาวสาร 

ประสิทธิภาพ

อนิเตอรเน็ตตําบล 

100 ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

อุดหนุนดครงการจัดการ

บรหิารเพื่อใหบรกิาร

สาธารณะประโยชนแก

ประชาชนของ อปท. 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

7,000.00 เพ่ือใหบริการแกประชาชน ใหบรกิารสาธารณะแก

ประชาชน 

101 ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการรณรงค

ปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในเด็กและเยาวชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

5,000.00 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักโทษ พษิ

ภัยของยาเสพติด 

โครงการรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด 

102 ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

จัดซื้อตูรางเล่ือน เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

86,000.00 เพ่ือจัดเก็บเอกสารสวนการคลัง ตูรางเลื่อนขนาด 10 ชอง 

จํานวน 1 ตู 



103 ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรุงอาคาร

หองประชุมเปนอาคาร

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือใชเปนสํานักงานปองกันฯ สํานักงาน อปพร 

104 ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

จัดซื้อเตนท เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

58,000.00 เพ่ือใชในกจิกรรมของ อบต. เตนท จํานวน 3 หลัง 

105 ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

ทุนการศึกษาระดับปรญิญา

ตร ี

รายไดจัดเก็บ

เอง 

45,000.00 เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด อบต.

มะขามหลวงท้ังฝายการเมอืงและ

ประจําไดรับการพัฒนาดาน

การศึกษา 

บุคลากรองคการบรหิาร

สวนตําบลมะขามหลวง 

106 ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

ทุนการศึกษาระดับปรญิญา

โท 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

60,000.00 เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด อบต.

มะขามหลวงท้ังผายการเมอืงและ

ฝายประจําไดรับการพัฒนาดาน

การศึกษา 

บุคลากรในสังกัด อบต.

มะขามหลวง 

107 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

จัดซื้อกลองวงจรปด CCTV เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือบันทกึภาพเหตุการณประจําวัน กลองวงจรปด CCTV 

108. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) รายไดอ่ืน ๆ 40,000.00 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่เปน

วัสดุสํานักงาน และวัสดุคงทน เชน 

กระดาษ ปากกา โตะ เกาอี้ ตรายาง 

แบบพิมพ หมกึ นํ้าด่ืม 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

สิ่งของท่ีเปนวัสดุ

สํานักงาน และวัสดุคงทน 

เชน กระดาษ ปากกา 

โตะ เกาอี้ ตรายาง แบบ

พมิพ หมกึ นํ้าดื่ม 

109. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาเลี้ยงรับรองในการประชุม

สภาทองถ่ินและประชุมตาง 

ๆ  

รายไดอ่ืน ๆ 30,000.00 เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการ

ประชุมทองถิ่นหรอืประชุมอ่ืน ๆ เชน 

คา อาหาร คาเครื่องดื่ม คา

ของขวัญ คาพิมพเอกสาร 

เพื่อจายเปนคาเลี้ยง

รับรองในการประชุม

ทองถ่ินหรอืประชุมอืน่ ๆ 

เชน คา อาหาร คา

เครื่องดื่ม คาของขวัญ 

คาพิมพเอกสาร 

110. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาจางเหมาบริการใหผู

รับจางเหมาทําการอยาง

หน่ึงอยางใด 

รายไดอ่ืน ๆ 10,000.00 เพ่ือเปนคาจางเหมาบริการ ตาง ๆ  เพื่อเปนคาจางเหมา

บรกิาร ตาง ๆ  

111. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

 

คาใชจายพาหนะรถรับสง

นักเรียน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

180,000.00 เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนการอบรม 

เพื่อจายเปน

คาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนการอบรม 

112. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุยานพาหนะและขนสง รายไดอ่ืน ๆ 20,000.00 เพ่ือจายเปนคายานพาหนะและ

ขนสงตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณและ

เครื่องอะไหลยนต รถจักรยานยนต  

เพื่อจายเปนคา

ยานพาหนะและขนสง

ตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณ

และเครื่องอะไหลยนต 

รถจักรยานยนต  



113. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

 

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น รายไดจัดเก็บ

เอง 

140,000.00 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลงิและ

หลอลื่น เชน นํ้ามันเบนซีน ดเีซล 

เพื่อจายเปนคาวัสดุ

เชื้อเพลงิและหลอลื่น 

เชน นํ้ามันเบนซนี ดเีซล 

114. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุไฟฟาและวทิยุ (สวน

โยธา) 

รายไดอ่ืน ๆ 25,000.00 เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวทิยุ 

เชน หลอดไฟฟา ถายไฟฉาย ปลั้ก

ไฟฟา สายไฟฟา 

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา

และวทิยุ เชน หลอด

ไฟฟา ถายไฟฉาย ปล้ัก

ไฟฟา สายไฟฟา 

115. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง

บรกิาร 

รายไดอ่ืน ๆ,

เงินสะสม 

189,000.00 เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ของ

สํานักปลัด 

เพื่อจายเปนคาใชจาย

ตาง ๆ ของสํานักปลัด 

116 

 

 

 

. 

ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุงานบานงานครัว (สํานัก

ปลัด) 

รายไดอ่ืน ๆ 20,000.00 เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว 

เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผาปูโตะ 

ถวยชาม ชอนสอม 

เพื่อจายเปนคาวัสดุงาน

บานงานครัว เชน แปรง 

ไมกวาด ถังขยะ ผาปูโตะ 

ถวยชาม ชอนสอม 

117. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุสํานักงาน (สวนการ

คลัง) 

รายไดอ่ืน ๆ 30,000.00 เพ่ือเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน 

กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง โตะ 

เกาอี้ 

เพื่อเปนคาจัดซ้ือวัสดุ

สํานักงาน เชน กระดาษ 

ปากกา แฟม ตรายาง 

โตะ เกาอี้ 

118. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

 

 

วัสดุสํานักงานสวน

การศึกษา 

รายไดอ่ืน ๆ 30,000.00 เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานสวน

การศึกษา 

เพื่อจายเปนคาวัสดุ

สํานักงานสวนการศึกษา 

119. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุคอมพวิเตอรสํานักปลัด รายไดอ่ืน ๆ 20,000.00 เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร 

เชน ผงหมกึ ตลับผงหมกึ แผนกรอง 

แปนพิมพ เมาส แผนหรอืจานบันทกึ

ขอมูล 

เพื่อจายเปนคาวัสดุ

คอมพวิเตอร เชน ผง

หมกึ ตลับผงหมกึ แผน

กรอง แปนพมิพ เมาส 

แผนหรอืจานบันทึก

ขอมูล 

120. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุคอมพวิเตอรสวนการ

คลัง 

รายไดอ่ืน ๆ 15,000.00 เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร 

เชน ผงหมกึ ตลับผงหมกึ แผนกรอง 

แปนพิมพ เมาส แผนหรอืจานบันทกึ

ขอมูล 

เพื่อจายเปนคาวัสดุ

คอมพวิเตอร เชน ผง

หมกึ ตลับผงหมกึ แผน

กรอง แปนพมิพ เมาส 

แผนหรอืจานบันทึก

ขอมูล 

121. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุคอมพวิเตอรสวน

การศึกษา 

รายไดอ่ืน ๆ 16,000.00 เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร 

เชน ผงหมกึ ตลับผงหมกึ แผนกรอง 

แปนพิมพ เมาส แผนหรอืจานบันทกึ

ขอมูล 

เพื่อจายเปนคาวัสดุ

คอมพวิเตอร เชน ผง

หมกึ ตลับผงหมกึ แผน

กรอง แปนพมิพ เมาส 

แผนหรอืจานบันทึก

ขอมูล 



122. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุคอมพวิเตอรสวนโยธา รายไดอ่ืน ๆ 10,000.00 เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร 

เชน ผงหมกึ ตลับผงหมกึ แผนกรอง 

แปนพิมพ เมาส แผนหรอืจานบันทกึ

ขอมูล 

เพื่อจายเปนคาวัสดุ

คอมพวิเตอร เชน ผง

หมกึ ตลับผงหมกึ แผน

กรอง แปนพมิพ เมาส 

แผนหรอืจานบันทึก

ขอมูล 

123. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

บํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสินสวนการคลัง 

รายไดอ่ืน ๆ 10,000.00 เพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ครุภัณฑประเภทตาง ๆ เชน ตู โตะ 

เกาอี้ คอมพิวเตอร 

รักษาหรอืซอมแซม

ครุภัณฑประเภทตาง ๆ 

เชน ตู โตะ เกาอี้ 

คอมพวิเตอร 

124. 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสินสวนโยธา 

รายไดอ่ืน ๆ 40,000.00 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซม

ทรัพยสนิ สวนโยธา เชน 

คอมพวิเตอร ไฟฟา อุปกรณตาง ๆ 

ที่จําเปนกับทางราชการ 

จายเปนคาบํารุงรักษา 

ซอมแซมทรัพยสิน สวน

โยธา เชน คอมพิวเตอร 

ไฟฟา อุปกรณตาง ๆ ที่

จําเปนกับทางราชการ 

125. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุกอสราง สวนโยธา เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

69,000.00 เปนคาวัสดุกอสรางสวนโยธา เปนคาวัสดุกอสรางสวน

โยธา 

126. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบยีนตาง ๆ  

รายไดอ่ืน ๆ 80,000.00 เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนการฝกอบรม การ

ประชุมสัมนาตาง ๆ 

เพื่อจายเปน

คาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนการ

ฝกอบรม การประชุม

สัมนาตาง ๆ 

127. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาจางเหมาบริการอยางใด

อยางหน่ึง  

รายไดอ่ืน ๆ 10,000.00 คาจางเหมาบรกิารใหแกผูรับจาง

เหมาทําการอยางใดอยางหน่ึง เชน 

คาบรกิารตาง ๆ 

คาจางเหมาบรกิารใหแก

ผูรับจางเหมาทําการ

อยางใดอยางหน่ึง เชน 

คาบรกิารตาง ๆ 

128. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง

บรกิาร (สวนการคลัง) 

รายไดอ่ืน ๆ 60,000.00 เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนการอบรม การประชุม

สัมนาตาง ๆ เชน คาลงทะเบยีน

ประชุม คาธรรมเนียมในการ

ฝกอบรม การโฆษณา

ประชาสัมพันธ วารสาร แผนพับ 

โปสเตอรตาง ๆ  

เพื่อจายเปน

คาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนการอบรม 

การประชุมสัมนาตาง ๆ 

129. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

รายจายเพื่อใหมาซึ่งบรกิาร 

(สวนการศึกษา) 

รายไดอ่ืน ๆ 210,000.00 เปนรายจายเพ่ือบรกิารตาง ๆ  เปนรายจายเพ่ือบริการ

ตาง ๆ  

130. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาเดนิทางไปราชการ (สวน

การศึกษา) 

รายไดอ่ืน ๆ 12,000.00 เพ่ือเปนคาเดินทางไปราชการสวน

การศึกษา 

เพื่อเปนคาเดินทางไป

ราชการสวนการศึกษา 

131. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

ครุภัณฑเลื่อยโซยนต เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

35,000.00 เพ่ือจัดซือเลื่อยโซยนตในการ

ปองกันภัยชวยเหลอืประชาชน 

เพื่อจัดซือเลื่อยโซยนตใน

การปองกันภัยชวยเหลือ

ประชาชน 



132. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุสํานักงาน (สวนโยธา) รายไดอ่ืน ๆ 20,000.00 เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว 

เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผาปูโตะ 

ถวยชาม ชอนสอม 

เพื่อจายเปนคาวัสดุงาน

บานงานครัว เชน แปรง 

ไมกวาด ถังขยะ ผาปูโตะ 

ถวยชาม ชอนสอม 

133. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาเดนิทางไปราชการ 

(สํานักงานปลัด) 

รายไดอ่ืน ๆ 80,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายในการเดนิทางไป

ราชการของผูบรหิารทองถ่ินสมาชิก 

สภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงาน

จาง ลูกจางประจํา 

เพื่อเปนคาใชจายในการ

เดนิทางไปราชการของ

ผูบริหารทองถิ่นสมาชกิ 

สภาฯ พนักงานสวน

ตําบล พนักงานจาง 

ลูกจางประจํา 

134. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

กลองวงจรปด CC TV เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือจายเปนคาจัดหารพรอมติดต้ัง 

กลองวงจรปดในเขตตําบลมะขาม

หลวง 

เปนคาจัดหารพรอม

ติดต้ัง กลองวงจรปดใน

เขตตําบลมะขามหลวง 

135. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุไฟฟาวทิยุ (สํานักปลัด) รายไดอ่ืน ๆ 10,000.00 เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวทิย ุ เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา

และวทิยุ 

136. ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสิน (สํานักปลัด) 

รายไดอ่ืน ๆ 10,000.00 เพ่ือจายเปนคารักษาและบํารุง

ทรัพยสนิ 

เพื่อจายเปนคารักษาและ

บํารุงทรัพยสิน 

 



ฉ. การใชจายงบประมาณ 

         อบต.มะขามหลวง มกีารใชจายงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอบัญญตังิบประมาณ โดยไดมกีารกอหนี้

ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 59 โครงการ จํานวนเงนิ 1,791,981 บาท มกีารเบกิจายงบประมาณ จํานวน 59 โครงการ 

จํานวนเงนิ 1,791,980 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 

การกอหนี้

ผูกพัน/ 

ลงนามใน

สัญญา 

โครงการ 
การเบกิจาย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน 9 351,583.62 9 351,583.12 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมอยูดมีสีุข 10 75,521.00 10 75,521.00 

ยุทธศาสตรดานการสงเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและ

การกีฬานันทนาการ 
10 553,477.00 10 553,477.00 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมอืงทีด่ ี 30 811,399.02 30 811,398.42 

รวม 59 1,791,980.64 59 1,791,979.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.มะขามหลวง ที่มกีารกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

 
ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 

วงเงนิตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

ของประชาชน 

โครงการตานภัย

หนาว 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

50,000.00 50,000.00 21/2555 กลุม

เย็บผานวมสัน

คะยอม 

07/12/2554 5 

2. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

ของประชาชน 

โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวัน

โรงเรยีนบานรองนํ้า 

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

223,600.00 111,800.00 0096/2555 

อุดหนุนอาหาร

กลางวันศูนย

พัฒนาเด็ก 

24/11/2554 1 

3. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

ของประชาชน 

โครงการอุดหนุน

อาหารเสรมินม

โรงเรยีนบานรองนํ้า 

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

171,000.00 12,052.04 6/2555 

องคการ

สงเสริม

กิจการโคนม

แหงประเทศ

ไทย 

31/10/2554 30 

 
10,956.40 

19/2555 

อาหารเสรมิ 

(นม)โรงเรยีน

บานรองนํ้า

เดอืน 

ธันวาคม 

2554 

30/11/2554 31 

 
10,956.40 

30/2555 

องคการสง

เสรมินมโคนม

แหงประเทศ

ไทย 

04/12/2554 28 

 
11,504.00 

38/2555 

องคการ

สงเสริม

กิจการโคนม

แหงประเทศ

ไทย (อ.ส.ค.) 

01/02/2555 1 

 
6,026.02 

48/2555 

องคการ

สงเสริมโคนม

แหงประเทศ

ไทย (อ.ส.ค.) 

 

01/03/2555 16 



 
24,869.48 

52/2555 

องคการ

สงเสริม

กิจการโคนม

แหงประเทศ

ไทย (อ.ส.ค.) 

09/03/2555 5 

4. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

ของประชาชน 

โครงการวันแหง

ความสําเร็จ(บัณฑติ

นอย) 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

3,000.00 600.00 46/2555 ราน

นิดโฆษณา 

16/03/2555 5 

 
2,400.00 

47/2555 ราน

ดงดเีดน (นอง

โก) 

19/03/2555 1 

5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

ของประชาชน 

โครงการเท่ียวเพลนิ 

เรยีนรูสูโลกกวาง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

10,000.00 500.00 11/2555 นาย

นงค วันอาย 

18/11/2554 1 

 
500.00 

12/2555 นาย

เจรญิ  

สุขตุย 

24/11/2554 1 

 
6,500.00 

7/2555 คา

บัตรเขาชม

สวนสัตว 

รถราง 

16/11/2554 1 

 
1,020.00 

13/2555 นาง

บุญเจอื อินตะ

ชุมภู 

18/05/2554 1 

 
300.00 

10/2555 ราน

นิดโฆษณา 
18/11/2554 5 

6. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

ของประชาชน 

โครงการกฬีาสศูีนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

5,000.00 572.00 28/2555 ราน

นพคุณ 

22/12/2554 2 

 
4,410.00 

29/2555 ราน

วนัินทพาณิชย 
22/12/2554 2 

7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

ของประชาชน 

โครงการหนูนอยกับ

วัยสดใส(วันเด็ก) 

รายไดจัดเก็บ

เอง,รายไดอื่น 

ๆ 

10,000.00 3,445.00 33/2555 ราน

นพคุณ 

12/01/2555 1 

 
6,105.00 

34/2555 ราน

วนัินทพาณิชย 
12/01/2555 2 

 
450.00 

30/2555 ราน

จันทรศิลป 

 

12/01/2555 2 



8. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

ของประชาชน 

โครงการอาหารเสริม

นมศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

222,000.00 16,407.16 7/2555 

องคการ

สงเสริม

กิจการโคนม

แหงประเทศ

ไทย 

31/10/2554 30 

 
14,915.60 

20/2555 

องคการ

สงเสริม

กิจการโคนม

แหงประเทศ

ไทย 

30/11/2554 5 

 
14,611.00 

31/2555 

องคการ

สงเสริม

กิจการโคนม

แหงประเทศ

ไทย (อ.ส.ค.) 

04/01/2555 3 

 
15,341.76 

39/2555 

องคการ

สงเสริมโคนม

แหงประเทศ

ไทย (อ.ส.ค.) 

01/02/2555 5 

 
15,341.76 

49/2555 

องคการ

สงเสริมโคนม

แหงประเทศ

ไทย อสค. 

01/03/2555 5 

9. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

ของประชาชน 

อุดหนุนวันเด็ก

แหงชาติ โรงเรยีนบาน

รองนํ้า  

รายไดอื่น ๆ 10,000.00 10,000.00 อุดหนุน

โรงเรยีนรอง

นํ้า 

 

09/01/2555 1 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมอยูดมีสุีข 

โครงการกจิกรรมสตรี

สากล 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

15,000.00 450.00 44/2555 ราน

นิดโฆษณา 

 

08/03/2555 3 

 
7,700.00 

45/2555 นาง

บุญเจอื อินตะ

ชุมภู 

 

12/03/2555 1 

 
5,600.00 

51/2555 ราน

นพคุณ 

 

08/03/2555 3 



 
1,200.00 

25/2555 

คาตอบแทน

วิทยากร (นาง

กรองแกว 

ลังการพินธุ) 

12/03/2555 1 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมอยูดมีสุีข 

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคพษิสุนัขบา 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

40,000.00 31,625.00 53/2555 ราน

วรรณซัพลาย 

23/03/2555 5 

 
5,900.00 

48/2555 นาย

สมเกยีรติ แกว

มูล 

23/03/2555 5 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมอยูดมีสุีข 

สนับสนุนโครงการจัด

งานรัฐพธีิ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

6,000.00 6,000.00 อุดหนุนงานรัฐ

พิธีอําเภอสัน

ปาตอง 

09/12/2554 1 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมอยูดมีสุีข 

อุดหนุนโครงการ

ปองกันและลด

อุบัติเหตุชวงเทศกาล

ปใหม 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,000.00 1,000.00 ปกครอง

อําเภอสันปา

ตอง 

28/12/2554 1 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมอยูดมีสุีข 

อุดหนุนโครงการ

ปองกันและลด

อุบัติเหตุชวง

สงกรานต 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

1,000.00 1,000.00 ปกครอง

อําเภอสันปา

ตอง 

28/12/2554 1 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมอยูดมีสุีข 

อุดหนุนโครงการจัด

แสดงและจําหนาย

สินคา OTOP ในงาน

กาชาดและงานฤดู

หนาวจังหวัดเชยีงใหม 

ประจําป 2554 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

2,500.00 2,500.00 อุดหนุน otop 

สํานักงาน

พัฒนาชุมชน 

08/12/2554 1 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมอยูดมีสุีข 

อุดหนุนดครงการจัด

แสดงและจําหนาย

สินคา OTOP ในงาน

ไมดอกและไมประดับ

จังหวัดเชยีงใหม

ประจําป 2555 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

2,500.00 2,500.00 อุดหนุนสนิคา 

otop งานไม

ดอกไมประดับ 

08/12/2554 1 

17 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมอยูดมีสุีข 

วัสดุการเกษตร เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

30,000.00 3,856.00 22/2555 ราน 

ย.เจรญิ

กิจการเกษตร

มะขามหลวง 

07/12/2554 5 



18. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมอยูดมีสุีข 

โครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุในชวง

เทศกาลปใหม พ.ศ. 

2555 

รายไดอื่น ๆ 5,000.00 2,240.00 27/2555 นาง

บุญเจอื อินตะ

ชุมภู 

28/12/2554 7 

 
450.00 

26/2555 ราน

แอดโฆษณา 
28/12/2554 2 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมอยูดมีสุีข 

โครงการรณรงค 

ปองกันและลด

อุบัติเหตุ ชวงเทศกาล

สงกรานต  

รายไดอื่น ๆ 5,000.00 3,500.00 59/2555 นาง

บุญเจอื อินตะ

ชุมภู 

10/04/2555 7 

20. ยุทธศาสตรดานการ

สงเสรมิ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการ

กฬีานันทนาการ 

โครงการจัดการ

แขงขันกฬีาตานยา

เสพติดตําบลมะขาม

หลวง 

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป,เงินสะสม 

206,000.00 15,000.00 อุดหนุนหมู 6 

บานตนแกว 

26/12/2554 1 

 
15,000.00 

อุดหนุน หมู 7 

บานรองนํ้า 
26/12/2554 1 

 
15,000.00 

อุดหนุนหมู 9 

บานดงขี้เหล็ก 
26/12/2554 1 

 
15,000.00 

อุดหนุนหมู 1 

บานกวน 
26/12/2554 1 

 
15,000.00 

อุดหนุน หมู 2 

บานมะขาม

หลวง 

26/12/2554 1 

 
15,000.00 

อุดหนุนหมู 3 

บานสันคะ

ยอม 

26/12/2554 1 

 
15,000.00 

หมู 4 บานปา

จู 
26/12/2555 1 

 
2,880.00 

21/2555 ราน

แอดโฆษณา 
16/12/2554 5 

 
25,500.00 

คาเงินรางวัล

นักกฬีา 
20/01/2555 1 

 
19,000.00 

คาตอบแทน

คณะกรรมกา

รตัดสนิกีฬา 

20/01/2555 1 

 

 

 

20,400.00 
22/2555 ราน

ครัวมาลี 
16/12/2554 36 

 
3,025.00 

26/2555 แสง

หลา ใจพรหม 
16/12/2554 36 



 
1,000.00 

32/2555 นาง

รัติกร เทพกุล 
22/01/2555 1 

 
3,000.00 

31/2555 

เสนห ชนะกูล 
18/01/2555 5 

 
14,200.00 

35/2555 หส

ม.นครพงิค

ถวยรางวัล 

(คณะบุคคล) 

18/01/2555 5 

 
1,385.00 

36/2555 ราน

วนัินทพาณิชย 
20/01/2555 1 

 
10,000.00 

23/2555 นาง

มงคล เปงต๊ิบ 
16/12/2554 38 

21. ยุทธศาสตรดานการ

สงเสรมิ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการ

กฬีานันทนาการ 

โครงการเขารวม

แขงขันกฬีาเยาวชน

และประชาชนตานภัย

ยาเสพติดอําเภอสัน

ปาตอง 

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

90,000.00 45,140.00 43/2555 ราน 

เอ็น ท ีสปอรต 

ลําพูน 

14/02/2555 5 

 
4,910.00 

42/2555 ราน

มะขามหลวง

เภสัช 

14/02/2555 5 

 
1,065.00 

41/2555 นาย

แสงหลา ใจ

พรม 

07/02/2555 5 

 
24,960.00 

00395/55 คา

จัดสงนักกฬีา

แขงขันกฬีา

ภายนอก 

อบต. 

03/04/2555 1 

 
600.00 

50/2555 ราน

วนัินทพาณิชย 
02/03/2555 3 

 

 

 

6,750.00 
43/2555 ราน

จันทรศิลป 
02/03/2555 3 

 
4,015.00 

40/2555 นาย

แสงหลา ใจ

พรหม 

07/02/2555 27 

22. ยุทธศาสตรดานการ

สงเสรมิ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการ

กฬีานันทนาการ 

โครงการประเพณียี่

เปง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

64,000.00 8,000.00 คณะกรรมกา

รหมู 1 บาน

กวน 

03/11/2554 1 



 
8,000.00 

อุดหนุนวัด

อุโบสถ  
04/11/2554 1 

 
8,000.00 

อุดหนุนวัด

มะขามหลวง 
03/11/2554 1 

 
8,000.00 

อุดหนุนวันตน

แกว 
08/11/2554 1 

 
8,000.00 

อุดหนุดวัดสัน

คะยอม 
07/11/2554 1 

 
8,000.00 

อุดหนุนวัดปา

จู 
07/11/2554 1 

 
8,000.00 

อุดหนุนวัดทุง

ปุย 
07/11/2554 1 

 
8,000.00 

อุดหนุนวัด

มงคล 
07/11/2554 1 

23. ยุทธศาสตรดานการ

สงเสรมิ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการ

กฬีานันทนาการ 

โครงการรดนํ้าดําหัว

ผูสูงอายุ 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

123,200.00 6,500.00 0420/2555 

อุดหนนคณะ

กรรมการบาน

ตนแกว หมุ 6  

10/04/2555 1 

 
6,500.00 

0042/55 

อุดหนุน

คณะกรรมกา

รหมู7 บาน

รองนํ้า 

10/04/2555 1 

 
6,500.00 

อุดหนุน

คณะกรรมกา

รบานดง

ขี้เหล็ก หมู 9 

10/04/2555 1 

 
6,500.00 

00416/2555 

อุดหนุน

คณะกรรมกา

รหมู 1 บาน

กวน 

 

10/04/2555 1 

 
6,500.00 

00417/55 

อุดหนุน

คณะกรรมกา

รหมูบาน

มะขามหลวง 

หมู 2 

 

10/04/2555 1 



 
6,500.00 

00418/55 

อุดหนุน

คณะกรรมกา

รหมู 3 สันคะ

ยอม 

10/04/2555 1 

 
6,500.00 

00419/55 

อุดหนุน

คณะกรรมกา

รหมู 4 บานปา

จู 

04/04/2555 1 

 
15,000.00 

57/2555 

เตรยีมตกแตง

สถานที่

(นางสาว

พัฒนา รัต

นมณีวงค) 

05/04/2555 7 

 
26,250.00 

65/2555 ราน

วภิาดา เครื่อง

เขนิ 

04/04/2555 7 

 
900.00 

54/2555 ราน

จันทรศิลป 

(ปาย

ประชาสัมพันธ

) 

04/04/2555 7 

 
5,500.00 

55/25555 

รานขุนคงศิลป 

(ดนตรี

พ้ืนเมอืงป 

11/04/2555 1 

 
590.00 

63/2555 นาย

แสงหลา ใจ

พรม 

 

11/11/2555 1 

 
2,000.00 

62/2555 ราน

วนัินทพาณิชย 

 

04/04/2555 7 

 
1,045.00 

64/2555 ราน

วนัินทพาณิชย 

 

04/04/2555 7 

 
8,000.00 

56/2555 ราน

ครัวมาลี 

 

04/04/2555 1 



24. ยุทธศาสตรดานการ

สงเสรมิ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการ

กฬีานันทนาการ 

อุดหนุนปกครอง

อําเภอโครงการ

สนับสนุนงาน

มหกรรมไมดอกไม

ประดับจังหวัด

เชยีงใหมครัง้ที่ 36 

ประจําป 2555 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

20,000.00 20,000.00 อุดหนุนงาน

มหกรรมงาน

ไมดอกไม

ประดับ 

16/12/2554 1 

25. ยุทธศาสตรดานการ

สงเสรมิ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการ

กฬีานันทนาการ 

โครงการสนับสนุน

การจัดงานประเพณี

ทองถิ่น 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

3,000.00 3,000.00 00442/2555 

FREE 

00442/2555  

อุดหนุนงาน

ประเพณี

ทองถิ่น 

12/04/2555 1 

26. ยุทธศาสตรดานการ

สงเสรมิ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการ

กฬีานันทนาการ 

อุดหนุนโครงการจัด

งานวันขาวเหนียวสัน

ปาตอง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

15,000.00 8,000.00 19/2555 นาย

รติมา แสนอิน

ตา 

09/12/2554 3 

 
7,000.00 

20/2555 นาง

ยุวร ีปญญา

คํา 

09/12/2554 2 

27. ยุทธศาสตรดานการ

สงเสรมิ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการ

กฬีานันทนาการ 

โครงการอดุหนุนจัด

งานมหกรรมไม

ดอกไมประดับ 

จังหวัดเชยีงใหมครัง้ที่ 

36 ประจําป 2555 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

3,000.00 3,000.00 อุดหนุน

โครงการไม

ดอกไมประดับ

ประจําจังหวัด

เชยีงใหม 

16/12/2554 1 

28. ยุทธศาสตรดานการ

สงเสรมิ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการ

กฬีานันทนาการ 

คาพวงมาลัย พวง

มาลา งานรัฐพิธี 

รายไดอื่น ๆ 3,000.00 1,000.00 6/2555 ราน

ดวงดเีดน 

(นองโก) วัน

ปยมหาราช 

20/01/2554 3 

29. ยุทธศาสตรดานการ

สงเสรมิ ศาสนา 

วัฒนธรรมและการ

กฬีานันทนาการ 

 

วัสดุกฬีา รายไดอื่น ๆ 50,000.00 35,000.00 24/2555 ราน

เดยีรสปอรต 

13/12/2554 5 

 
14,862.00 

27/2555 ราน 

เอ็น ท ีสปอรต 

ลําพูน 

16/12/2554 5 

30. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

โครงการ อบต.พบ

ประชาชน (ประชาคม

หมูบาน) 

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000.00 42,000.00 50/2555 นาง

ศร ีปญญามูล 

26/03/2555 23 



31. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

โครงการสนับสนุน

การจัดทําแผนชุมชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

5,000.00 1,500.00 44/2555 ราน

นพคุณ 

20/02/2555 3 

 
720.00 

39/2555 ราน

ชางกระดาษ

กอปปเซ็น

เตอร 

20/02/2555 3 

 
1,200.00 

38/2555 นาง

บัวตอง จันทร

เจนจบ 

23/02/2555 1 

 
240.00 

37/2555 ราน

แอดโฆษณา 
20/02/2555 3 

32. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

จัดซื้อกลองวงจรปด 

CCTV 

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

100,000.00 99,900.00 1/2555 ราน 

108 เซอรวิส 

13/03/2555 7 

33. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุสํานักงาน (สํานัก

ปลัด) 

รายไดอื่น ๆ 40,000.00 2,160.00 5/2555 ราน

สุชาดาภัณฑ  

07/10/2554 5 

 
2,009.00 

5/2555 ราน

ชางกระดาษ

กอบปเซ็น

เตอร 

04/10/2554 5 

 
4,430.00 

12/2555 ราน

นพคุณ 
11/11/2554 5 

 
12,000.00 

2/2555 โรงนํ้า

ด่ืมมะขาม

หลวง MKL 

03/10/2554 364 

 
692.00 

00207/2555 

โรงนํ้าด่ืม

มะขามหลวง  

13/01/2555 1 

 
921.00 

00285/2555 

โรงนํ้าด่ืม

มะขามหลวง 

13/01/2555 1 

 
2,033.00 

สํานักขาว

พาณิชย กรม

สงเสริมการ

สงออก 

10/10/2554 60 

 
200.00 

33/2555 ราน

จํานงคการ

ชาง 

26/01/2555 5 



 
877.00 

268/55 นํ้าดื่ม

มะขามหลวง 
09/02/2555 1 

 
922.00 

00335/2555 

นํ้าดื่มมะขาม

หลวง mkl 

09/03/2555 1 

 
877.00 

00431/2555 

FREE 

00431/2555  

นํ้าดื่ม mkl 

10/04/2555 1 

 
5,425.00 

55/2555 ราน

นพคุณ 
28/03/0832 5 

34. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาเล้ียงรับรองในการ

ประชุมสภาทองถ่ิน

และประชุมตาง ๆ  

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 5,000.00 4/2554 นาง

บุญเจอื อินตะ

ชุมภู 

03/10/2554 1 

 
220.00 

14/2555 ราน

นองปงปอนด 
21/11/2554 1 

 
400.00 

25/2555 ราน

นองปงปอนด 
26/12/2554 1 

 
440.00 

40/2555 ราน

นองปงปอนด 
27/02/2555 1 

35. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

 

 

 

คาจางเหมาบรกิารให

ผูรับจางเหมาทําการ

อยางหน่ึงอยางใด 

รายไดอื่น ๆ 10,000.00 4,500.00 3/2555 

นางสาวอัญชล ี

คําปน 

03/10/2554 29 

36. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาใชจายพาหนะรถ

รับสงนักเรยีน 

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

180,000.00 6,500.00 2/2555 นาง

อํานวย อินศล 

03/10/2554 29 

 
6,200.00 

1/2555 นาย

บุญศร ีเตจา 
03/10/2554 29 

37. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุยานพาหนะและ

ขนสง 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 14,320.00 10/2555 

บรษิัทเทพ

กิตยางยนต 

จํากัด 

08/11/2554 5 

38. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุเชื้อเพลงิและ

หลอลื่น 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

140,000.00 8,493.00 1/2555 

สหกรณ

การเกษตรสัน

ปาตอง จํากัด 

09/12/2554 1 



 
11,755.60 

00206 

สหกรณ

การเกษตรสัน

ปาตอง 

 

13/01/2555 1 

 
10,859.00 

01/2555 

สหกรณ

การเกษตรสัน

ปาตอง จํากัด 

 

09/03/2555 1 

 
15,603.00 

1/2555 

สหกรณ

สงเสริม

การเกษตร 

 

12/04/2555 1 

39. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุไฟฟาและวทิยุ 

(สวนโยธา) 

รายไดอื่น ๆ 25,000.00 1,925.00 8/2555 หจก.

เอเชยีการ

ไฟฟา 

03/11/2554 5 

 
1,750.00 

11/2555 หจก.

เอเชยีการ

ไฟฟา 

09/11/2554 5 

 
3,178.00 

32/2555 

หจก.เอเชยี

การไฟฟา 

06/01/2555 5 

 
4,000.00 

47/2555 

หจก.เอเชยี

การไฟฟา 

28/02/2555 5 

 
1,000.00 

66/2555 

หจก.เอเชยีง

การไฟฟา 

11/04/2555 5 

40. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจดัการ

บานเมืองที่ดี 

รายจายเพื่อใหไดมา

ซ่ึงบรกิาร 

รายไดอื่น ๆ,

เงนิสะสม 

189,000.00 49,660.00 4/2555 หจก.

ศรวีงษทอง 

01/10/2554 365 

 
1,800.00 

15/2555 ราน

นิดโฆษณา 

 

24/11/2554 5 

 
12,000.00 

อบรมวุฒบัิตร

การปองกัน

และบรรเทา

สาธารณะภัย 

 

27/12/2554 1 



 
9,940.00 

15/2555 

โครงการ

อบรมวุฒบัิตร

การปองกัน

ราชอาณาจักร

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

04/01/2555 1 

 
60,000.00 

24/2555 

บรษิัท นันท

พันธพริ้นต้ิง 

จํากัด  

26/12/2554 5 

 
200.00 

00213/2555 

ขยะมูลฝอย 
12/01/2555 1 

 
4,230.00 

00205/55 

หจก.ศรวีงษ

ทอง 

13/01/2555 1 

 
1,200.00 

00242/55 

อบรมวนัิย

ทองถิ่น 

30/01/2555 1 

 
14,400.00 

34/2555 ราน 

sspa ดไีซน 

คอนซัลแตนท  

27/01/2555 15 

 
200.00 

266/55 ขยะ

มูลฝอย 
09/02/2555 1 

 
4,800.00 

00310/2555 

นายเอกชัย ชัย

วงษ อบรม

วนัิย 

29/02/2555 1 

 
3,600.00 

00300/55 

นายคชา 

ปญญามูล 

13/06/2555 3 

 
1,120.00 

00299/55 

คาลงทะเบยีน

เพื่อจัดทําแผน 

3 ป 

28/02/2555 1 

 
4,500.00 

35/2555 

นางสาวอัญชล ี

คําปน 

01/02/2555 29 

 
200.00 

00353/55 

ขยะมูลฝอย 
13/03/2555 1 



 
4,500.00 

42/2555 

นางสาวอัญชล ี

คําปน 

01/03/2555 31 

 
3,000.00 

โครงการ

อบรมสัมนา

ขาราชการ

ทองถิ่น(สทิธิ

พล หมอ

สมบูรณ) 

04/04/2555 1 

 
6,000.00 

ภาวะผูนํานัก

ปกครอง

ทองถิ่น/สทิธ

พล หมอ

สมบูรณ 

04/04/2555 1 

 
4,500.00 

00439/2555 

FREE 

00439/2555  

ตออายุโดเมน

เนมและเชา

พ้ืนที่เวปไซต 

12/11/2555 1 

41. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุงานบานงานครัว 

(สํานักปลัด) 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 2,157.12 9/2555 ราน

ชัยลานนา

ภัณฑ 

03/11/2554 5 

 
1,572.00 

37/2555 ราน

ชัยลานนา

ภัณฑ 

26/01/2555 5 

 
888.10 

45/2555 ราน

ชัยลานนา

ภัณฑ 

23/02/2555 5 

42. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุสํานักงาน (สวน

การคลัง) 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 3,891.00 13/2555 ราน

นพคุณ 

11/11/2554 5 

 
1,201.00 

โรงพิมพอาสา

รักษาดินแดน 
09/12/2554 1 

 
4,589.00 

56/2555 ราน

นพคุณ 

 

28/03/0832 5 

43. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุสํานักงานสวน

การศึกษา 

รายไดอื่น ๆ 30,000.00 303.00 14/2555 ราน

นพคุณ 

18/11/2554 5 



 
6,000.00 

3/2555 โรงนํ้า

ด่ืมมะขาม

หลวง MKL 

03/10/2554 364 

 
186.00 

00209/2555 

โรงนํ้าด่ืม

มะขามหลวง 

12/01/2555 1 

 
410.00 

00210 โรงนํ้า

ด่ืมมะขาม

หลวง 

12/01/2555 1 

 
455.00 

273/55 นํ้าดื่ม

มะขามหลวง 
13/02/2555 1 

 
395.00 

340/2555 นํ้า

ด่ืมมะขาม

หลวง mkl 

09/03/2555 1 

 
394.00 

00432/55 นํ้า

ด่ืมมะขาม

หลวง MKL 

10/04/2555 1 

 
603.50 

00441/55 โรง

พิมพอาสา

รักษาดินแดน 

กรมการ

ปกครอง 

31/10/2554 100 

 
12,760.00 

58/2555 ราน

นพคุณ 

 

 

28/03/2555 5 

44. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุคอมพวิเตอร

สํานักปลัด 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 12,000.00 15/2555 ราน 

TNB Printer 

Service 

24/11/2554 5 

45. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุคอมพวิเตอรสวน

การคลัง 

รายไดอื่น ๆ 15,000.00 4,800.00 16/2555 ราน 

TNB Printer 

Service 

24/11/2554 5 

46. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุคอมพวิเตอรสวน

การศึกษา 

รายไดอื่น ๆ 16,000.00 7,200.00 17/2555 ราน 

TNB Printer 

Service  

 

24/11/2554 5 

47. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุคอมพวิเตอรสวน

โยธา 

รายไดอื่น ๆ 10,000.00 3,700.00 18/2555 ราน 

TNB Printer 

Service 

 

24/11/2554 5 



48. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

บํารุงรักษาและ

ซอมแซมทรัพยสิน

สวนการคลัง 

รายไดอื่น ๆ 10,000.00 300.00 16/2554 ราน 

TNB Printer 

Service 

25/11/2554 5 

49. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมทรัพยสิน

สวนโยธา 

รายไดอื่น ๆ 40,000.00 1,150.00 17/2555 ราน 

TNB Printer 

Service 

25/11/2554 5 

50. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุกอสราง สวน

โยธา 

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

69,000.00 8,784.70 23/2555 ราน

อัมพรวัสดุ

กอสราง 

07/12/2554 5 

51. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาจางเหมาบรกิาร

อยางใดอยางหน่ึง  

รายไดอื่น ๆ 10,000.00 4,500.00 18/2555 

นางสาวอัญชล ี

คําปน 

30/11/2554 31 

52. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

รายจายเพื่อใหไดมา

ซ่ึงบรกิาร (สวนการ

คลัง) 

รายไดอื่น ๆ 60,000.00 6,800.00 00366/2555 

ลงทะเบียน

ผูอํานวยการ

กองระดับ 7 

นางอรอนงค 

แสงฉาย 

15/03/2555 1 

53. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

รายจายเพื่อใหมาซึ่ง

บรกิาร (สวน

การศึกษา) 

รายไดอื่น ๆ 210,000.00 200.00 00214/2555 

ขยะมูลฝอย 

13/01/2555 1 

 
4,500.00 

29/2555 ราน

จันทรศิลป 
06/01/2555 5 

 
5,000.00 

11/2555 

สัมนาระบบ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

(สุชญา ชัย

วงษ) 

25/01/2555 1 

 
59,000.00 

254/2555 

นายมูล อินถา 
29/11/2554 305 

 
420.00 

36/2555 

หจก. จรัส

ธุรกจิการพิมพ 

31/01/2555 5 

 
200.00 

272/2555 

ขยะมูลฝอย 
09/02/2555 1 

 
200.00 

00356/2555 

ขยะมูลฝอย 

 

14/03/2555 1 



 
6,400.00 

00349/55 

ลงทะเบียนทํา

แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

12/03/2555 1 

 
60,000.00 

2/2555 นาย

บุญศร ีเตจา 
01/12/2554 305 

 
7,000.00 

00222/2555 

นางสาว

กรรณิการ ใจ

มูล 

20/01/2555 1 

 
6,000.00 

020/2555 

นางสาว

กฤษณา 

สวัสดิ์ชัย 

15/03/2555 1 

 
6,000.00 

27/2555 

ศิรพิร ปนแกว 
15/03/2555 1 

 
6,000.00 

26/2555 

โครงการ

พัฒนา

ประสบการณ 

(นางสาว

กฤษณา 

สวัสดิ์ชัย) 

04/04/2555 1 

 
6,000.00 

27/2555 

โครงการ

พัฒนา

ประสบการณ

ครู (นางศิริพร 

ปนแกว) 

04/04/2555 1 

 
3,200.00 

00330/2555 

ประนอม 

ใบโพธ (จัดทํา

แผนการศึกษา

ทองถิ่น) 

09/03/2555 1 

54. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาเดินทางไปราชการ 

(สวนการศึกษา) 

รายไดอื่น ๆ 12,000.00 1,796.00 8/2555 

กรรณิการ ใจ

มูล 

10/02/2555 1 

 
2,350.00 

11/2555 

สุชญา ชัยวงษ 
17/02/2555 1 

 
6,500.00 

44/2555 นาง

สุชญา ชัยวงษ 
03/04/2555 1 



55. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

ครุภัณฑเลื่อยโซยนต เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

35,000.00 32,000.00 25/2555 ราน

กิจเจรญิ 

13/12/2554 30 

56. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุสํานักงาน (สวน

โยธา) 

รายไดอื่น ๆ 20,000.00 2,453.00 46/2555 ราน

ชัยลานนนา

ภัณฑ 

23/02/2555 5 

 
1,489.00 

57/2555 ราน

นพคุณ 
28/03/2555 5 

57. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาเดินทางไปราชการ 

(สํานักงานปลัด) 

รายไดอื่น ๆ 80,000.00 10,240.00 นายสิทธิพล 

หมอสมบูรณ 

(ปลัด อบต.) 

04/01/2555 1 

 
4,840.00 

16/2555 นาย

สิทธิพล หมอ

สมบูรณ 

24/01/2555 1 

 
1,880.00 

00243/55 

นายสิทธิพล 

หมอสมบูรณ 

30/01/2555 1 

 
4,240.00 

00354/55 

ประนอม ใบ

โพธ์ิ 

13/03/2555 1 

 
280.00 

สิทธิพล หมอ

สมบูรณ 

 

 

09/03/2555 1 

 
10,512.00 

นายสิทธิพล 

หมอสมบูรณ 

(โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพ

พนักงาน

ทองถิ่น) 

23/03/2555 1 

 
1,080.00 

37/2555 

เดนิทางไป

ราชการ สทิธิ

พล หมอ

สมบูรณ 

สงเสริม

จริยธรรม 

05/03/2555 2 

 
280.00 

37/2555 นาย

สิทธิพล หมอ

สมบูรณ  

 

15/03/2555 1 



 
8,210.00 

นายมรกต ปง

คํา (หลักสูตร

นักปกครอง

ทองถิ่น รุน 

16) 

24/04/2555 1 

58. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

วัสดุไฟฟาวทิยุ (สํานัก

ปลัด) 

รายไดอื่น ๆ 10,000.00 1,600.00 68/2555 

บรษิัทแมวาง

ส่ือสาร ซัพ

พลาย จํากัด 

11/04/2555 5 

59. ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมทรัพยสิน 

(สํานักปลัด) 

รายไดอื่น ๆ 10,000.00 6,390.00 53/2555 

บรษิัทแมวัง

ส่ือสาร แอนด 

ซัพพลาย 

30/03/0832 5 

 



รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน ป 2555 

อบต.มะขามหลวง อ.สันปาตอง จ.เชยีงใหม  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจาย 100% 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรดานการ

โครงสรางพ้ืนฐาน 
57.0 29.10 10.0 2.13 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

49.0 2.23 32.0 1.64 9.0 0.35 9.0 0.35 8.0 0.28 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคมอยูดีมีสุข 
56.0 1.35 24.0 0.49 10.0 0.08 10.0 0.08 10.0 0.08 

4.ยุทธศาสตรดานการ

สงเสรมิ ศาสนา วัฒนธรรม

และการกฬีานันทนาการ 

34.0 1.45 22.0 0.88 10.0 0.55 10.0 0.55 10.0 0.55 

5.ยุทธศาสตรดานการ

บรหิารจัดการบานเมืองท่ีดี 
67.0 3.12 48.0 2.47 30.0 0.81 30.0 0.81 29.0 0.76 



 


