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รายงานผลการปฏบิตังิาน  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ของนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแม่เจดย์ีใหม่ 

............................. 
ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 

พ.ศ.2552) มาตรา 58/5 กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี น้ัน 
 

   บัดน้ี ได้ถึงเวลารายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว กระผมจึง
ขอรายงานให้ทราบว่าสําหรับการดําเนินการพัฒนาตําบลในปีงบประมาณ พ .ศ .2561 ที่ผ่านมาน้ัน  
ประสบความสําเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกท่าน ทั้งสมาชิกสภาฯ กํานันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ  พนักงาน 
ส่วนตําบล  หน่วยงานราชการพ้ืนที่  ภาครัฐและเอกชนตลอดท้ังองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือกันทํางาน   
เพ่ือประโยชน์ต่อท้องถิ่น  และสนองความต้องการของประชาชนตําบลแม่เจดีย์ใหม่  รวมไปถึงการสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ  กระผมในนามองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน 
จึงขอขอบคุณทุกท่านทุกส่วนที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิง 
 

   ดังน้ันกระผมจึงได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปน้ี 



นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ งบประมาณ
1. ส่งเสริมพัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อน
วัยเรียน มีความสะอาดปลอดภัย    
มีสุขลักษณะท่ีดีต่อเด็กเล็ก

ก่อสร้างหลังคาและทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่

      211,000 

211,000      
โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน

        20,000 

โครงการพ่อขุนเม็งรายมหาราช         20,000 
โครงการของดีเวียงป่าเป้า         30,000 

70,000        
โครงการแข่งขันกีฬาขยายโอกาส 30,000        
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในตําบลแม่เจดียใ์ 25,000        
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัด
เชียงราย
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "เชียงรายเกมส์"

50,000        

โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. บ้านเมืองน้อย หมู่ท่ี 8 396,000      
501,000      

โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด 420,000      
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอเวียงป่าเปา้ 10,000        
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครตํารวจบ้านและ
อาสาสมัคชุมชนป้องกันยาเสพติด

20,000        

450,000      
5. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการผู้ติดเชื้อเอดส์และประชาชนท่ัวไป

โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 14 280,000      

      280,000 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,700,000 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 500,000      
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,915,000    

 18,115,000 
โครงการส่งเสริมก่ิงกาชาดอําเภอเวียงป่าเป้า 10,000        
โครงการอบรมกฎหมายจราจร ขับข่ีปลอดภัยรักษาวินัยจราจ 15,000        
โครงการจัดซ้ือผ้าห่มกันหนาว 100,000      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์

10,000        

      135,000 

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

3. ส่งเสริมสนับสนุน  บํารุงสนามกีฬา 
พัฒนาการพลศึกษา

2. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

4. ส่งเสริม สนับสนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพ่ือรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

6.ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการ เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์

7.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

รวม



นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ งบประมาณ

ก่อสร้างอาคารพร้อมถังกรองน้ํา หมู่ท่ี 12 384,000      
ก่อสร้างถังเก็บน้ําประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 13 353,000      
ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 500,000      
ก่อสร้างถังเก็บน้ํา คสล. หมู่ท่ี 14 396,000      
ก่อสร้างถังกรองน้ํา คสล. หมู่ท่ี 14 100,000      

    1,733,000 
โครงการบวชป่าแม่โถ 100,000      
โครงการจัดทําแนวกันไฟ 70,000        
โครงการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 50,000        

      220,000 
10.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาฝึกอบรม โครงการอบรมการใช้สมุนไพรในชีวิตประจําวัน 20,000        
มีประสบการณ์ เพ่ือควบคุมป้องกันโรค โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 280,000      
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

รวม       300,000 
ถมดินคลุกเกลี่ยเรียบเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 1 364,000      
ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 352,000      
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 384,000      
ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ท่ี 9 354,000      

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ท่ี 3 324,300      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านโป่งป่าตอง หมู่ท่ี 1 373,000      
โครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยชมภู หมู่ท่ี 1 392,200      
โครงการก่อสร้างสะพานห้วยผักไผ่ บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 10 438,000      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.   หมู่ท่ี 1 283,000      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร้อง หมู่ท่ี 2 324,000      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เจดีย์ หมู่ท่ี 3 349,000      
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางอ่าย หมู่ท่ี 4 300,000      
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางน้ํา คสล. บ้านจําบอน หมู่ท่ี 5 263,000      
โครงการก่อสร้างลาน คสล.  บ้านโป่งน้ําร้อน  หมู่ท่ี 6 300,000      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองน้อย หมู่ท่ี 8 345,500      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกขอน หมู่ท่ี 9 302,800      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยม่วง หมู่ท่ี 10 316,800      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยชมภู หมู่ท่ี 11 308,600      

รวม
9. ส่งเสริม อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. ส่งเสริม สนับสนุนการคมนาคม 
อาทิ ถนนคอนกรีต ถนนลูกรังบดอัด 
เพ่ือการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ออกจาก
สวนไร่นาสู่แหล่งจําหน่ายเพ่ือลดต้นทุน

8. ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแหล่งกักเก็บ
น้ํา ระบบส่งน้ํา เพ่ืออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

รวม



นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ งบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยคุณพระ หมู่ท่ี 12 221,900      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยโป่งผาลาด หมู่ท่ี 13 301,600      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งป่าตอง  หมู่ท่ี 14 64,700        
โครงการเสริมผิวถนนเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โอเวอร์เลย์) บ้านจําบอน หมู่ท่ี 5

459,000      

ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ํา คสล. หมู่ท่ี 3 498,600      
ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมยางแอสฟัสติก
คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ท่ี 4

372,000      

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล. ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 7 384,000      
ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมยางแอสฟัสติก
คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ท่ี 9

361,000      

โครงการเสริมผิวถนนเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โอเวอร์เลย์) บ้านโป่งป่าตอง หมู่ท่ี 14

492,500      

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางอ่าย หมู่ท่ี 4 324,000      
รวม    9,553,500 

โครงการอุดหนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานของอบต.

160,000      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 671,700      
โครงการอาหารเสริม(นม) 1,600,000    
โครงการอาหารกลางวัน 2,728,000    
ก่อสร้างรางระบบายน้ํา คสล. หมู่ท่ี 2 374,000      

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ท่ี 4 350,000      
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ท่ี 7 116,000      
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านโป่งน้ําร้อน หมู่ท่ี 6 500,000      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านขุนลาว หมู่ท่ี  7 301,000      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านโป่งป่าตอง  หมู่ท่ี 236,000      
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ท่ี 1 390,000      
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านปางอ่าย หมู่ท่ี 4 175,000      
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานและพนักงานจ้าง

500,000      

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ประโยชน์สุขของ

10,000        

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 15,000        
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000        

12. ส่งเสริมพัฒนาตําบลในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม ให้มีการจัดทําแผนพัฒนา
หมู่บ้าน ตําบลท่ีมีส่วนร่วมของประชาชน
 ในการจัดให้มีการจัดทําแผนพัฒนา
หมู่บ้าน  ตําบลท่ีมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการวางแผนงาน โครงการ
ท่ีเหมาะสม อาทิ การรักษา ถนน สะพาน
 ฝายน้ําล้น ท่อระบายน้ํา คลองส่งน้ํา 
แหล่งเก็บกักน้ําการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
และเพียงพออย่างท่ัวถึง



นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ งบประมาณ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540 สําหรับบุคลากร

10,000        

รวม    8,166,700 
รวมงบประมาณท้ังหมด  39,735,200 


