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บทน า 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า ก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ได้

แถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ในคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการ

ปฏิบัติภารกิจของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ

ด าเนินการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้บริการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าและประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงตาม สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสิ้นปีงบประมาณแล้ว 

  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 6 ให้นายกเทศมนตรี จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี นั้น ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าและประชาชนได้รับ

ทราบโดยทั่วกัน  
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 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
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สรุปเงินรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  32,835,000.00 บาท 
    รายรับจริง   จ านวน  35,547,433.09 บาท 
    รับจริงสูงกว่าประมาณการ จ านวน  2,712,433.09 บาท 

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  ประมาณการรายจ่ายไว้  จ านวน  32,835,000.00 บาท 
    รายจ่ายจริง   จ านวน  27,171,768.72 บาท 
    รายจ่ายรอจ่าย   จ านวน  4,390,739.97 บาท 
    รวมรายจ่าย   จ านวน  31,532,508.69 บาท 

รายจ่ายรอจ่าย จ านวน 20 รายการ 
 1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 14 จ านวนเงิน 280,200.00 บาท 

 2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 17/1 จ านวนเงิน 411,200.00 บาท 

 3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 4/2 ค จ านวนเงิน 149,900.00 บาท 
 4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 3 จ านวนเงิน 192,200.00 บาท 
 5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า 
จ านวนเงิน 709,500.00 บาท 
 6) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
จ านวนเงิน 777,600.00 บาท 
 7) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
จ านวนเงิน 485,700.00 บาท 
 8) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 25 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
จ านวนเงิน 247,400.00 บาท 
 9) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
จ านวนเงิน 206,200.00 บาท 
 10) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
จ านวนเงิน 157,900.00 บาท 
 11) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวนเงิน 144,752.00 บาท 
 12) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวนเงิน 43,500.00 บาท 
 13) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH SPEED 
PRINTER) พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/ค าสั่งควบคุมการท างาน) จ านวนเงิน 345,000.00 บาท 
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 14) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวนเงิน 22,000.00 บาท 
 15) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวนเงิน 43,500.00 บาท 
 16) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวนเงิน 2,600.00 บาท 
 17) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก งานบริหารทั่วไป จ านวนเงิน 109,788.00 บาท 
 18) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม งานบริหารทั่วไป จ านวนเงิน 7,292.05 บาท 
 19) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง งานบริหารทั่วไป จ านวนเงิน 5,000.00 บาท 
 20) วัสดุงานบ้านงานครัว งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ านวนเงิน 49,507.92 บาท 
 รวมจ านวนเงิน 4,390,739.97 บาท 

สรุป เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีเงินรายรับ จ านวน 35,547,433.09 บาท 
 เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีเงินรายจ่าย จ านวน 27,171,768.72 บาท 
 ตกเป็นเงินสะสม    จ านวน 1,272,491.31 บาท 
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เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ 
หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 531,000.00 694,511.22 163,511.22 

ภาษีป้าย 230,815.00 266,475.00 35,660.00 
รวมหมวดภาษีอากร 761,815.00 960,986.22 199,171.22 

หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรุา 2,200.00 1,930.30 -269.70 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 130,000.00 183,708.00 53,708.00 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

8,700.00 0.00 -8,700.00 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตั้งแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา 

240.00 110.00 -130.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 1,890.00 0.00 -1,890.00 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,550.00 9,208.00 7,658.00 
ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 930.00 890.00 -40.00 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 20.00 0.00 -20.00 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,050.00 0.00 -1,050.00 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร 

40.00 0.00 -40.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 6,000.00 12,500.00 6,500.00 
ค่าปรับอื่น ๆ 20.00 400.00 380.00 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

34,000.00 0.00 -34,000.00 

ค่าใบอนญุาตจดัตั้งสถานที่จ าหนา่ยอาหาร
หรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรอืพื้นที่
ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

500.00 0.00 -500.00 

ค่าใบอนุญาตจ าหนา่ยสินคา้ในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

1,100.00 0.00 -1,100.00 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,800.00 0.00 -4,800.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร 280.00 1,146.00 866.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดย
ใช้เครื่องขยายเสยีง 

135.00 0.00 -135.00 

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 20.00 0.00 -20.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 193,475.00 209,892.30 16,417.30 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน ค่าเช่าท่ีดิน 18,000.00 18,000.00 0.00 

ค่าเช่าหรือบริการ 700.00 0.00 -700.00 
ดอกเบี้ย 554,000.00 397,641.72 -156,358.28 
รายได้จากทรัพยส์ินอ่ืน ๆ 1,000.00 0.00 -1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 573,700.00 415,641.72 -158,058.28 
หมวดรายได้จากสาธารณปูโภค 
และกจิการพาณิชย ์

รายได้จากประปา 835,000.00 741,362.00 -93,638.00 
รายได้จากตลาดสด 0.00 877.00 877.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกจิการพาณิชย์ 835,000.00 742,239.00 -92,761.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าจ าหน่ายเศษของ 8,900.00 1,780.00 -7,120.00 

เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้ 10.00 2,674.15 2,664.15 
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 100.00 31.00 -69.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 133,000.00 101,000.00 -32,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 142,010.00 105,485.15 -36,524.85 
หมวดภาษีจดัสรร ภาษีรถยนต ์ 610,000.00 1,087,954.29 477,954.29 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 13,600,000.00 14,957,462.70 1,357,462.70 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 968,000.00 1,209,265.55 241,265.55 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,000.00 110,039.47 10,039.47 
ภาษีสรรพสามิต 1,475,000.00 1,401,421.54 -73,578.46 
ค่าภาคหลวงแร ่ 14,000.00 17,144.06 3,144.06 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 12,000.00 13,300.09 1,300.09 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

450,000.00 553,026.00 103,026.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,229,000.00 19,349,613.70 2,120,613.70 
หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 13,100,000.00 13,763,575.00 663,575.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 13,100,000.00 13,763,575.00 663,575.00 

รวมทั้งหมด 32,835,000.00 35,547,433.09 2,712,433.09 
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เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 

งบ รายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 120,000.00 78,568.00 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,000.00 7,800.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,926,400.00 3,744,200.00 
เบี้ยยังชีพความพิการ 720,000.00 656,000.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 120,000.00 102,000.00 
เงินส ารองจ่าย 443,000.00 420,591.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 839,185.00 839,016. 
เงินช่วยพิเศษ 15,000.00 0.00 

รวม งบกลาง 6,194,585.00 5,848,175.68 
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
695,520.00 695,520.00 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

198,720.00 198,720.00 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,490,000.00 1,490,400.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,386,006.10 4,345,520.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

76,636.00 9,100.00 

เงินประจ าต าแหน่ง 148,500.00 141,000.00 
เงินวิทยฐานะ 67,200.00 0.00 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 739,700.00 735,600.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,096,689.00 2,078,745.62 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 169,000.00 166,786.00 

รวม งบบุคลากร 10,308,371.10 10,101,391.62 
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
239,600.00 185,400.00 

ค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 11,812.50 
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 16,300.00 7,260.00 
ค่าเช่าบ้าน 337,000.00 233,380.78 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 69,125.00 57,625.00 
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งบ รายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 4,591,079.66 4,342,657.11 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 15,000.00 11,565.00 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

1,252,635.00 1,218,982.33 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 352,040.00 329,436.46 
ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน 223,745.00 213,121.25 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 112,200.00 87,258.50 
วัสดุงานบ้านงานครัว 784,200.00 729,670.48 
วัสดุก่อสร้าง 161,439.00 143,520.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 137,187.12 53,090.68 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 473,000.00 437,621.72 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 71,500.00 60,325.00 
วัสดุการเกษตร 5,600.00 550.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 43,200.00 35,930.00 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 174,100.00 168,750.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 28,800.00 28,800.00 
วัสดุจราจร 70,000.00 69,900.00 
วัสดุอื่น ๆ 0.00 0.00 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 896,451.00 839,257.46 
ค่าบริการโทรศัพท ์ 9,000.00 8,028.72 
ค่าบริการไปรษณีย ์ 27,000.00 24,813.00 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 90,200.00 82,887.55 
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และคา่ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 5,000.00 0.00 

รวม งบด าเนินงาน 10,200,401.78 9,381,643.54 
งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 17,100.00 17,100.00 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 87,000.00 0.00 
ครุภณัฑ์การเกษตร 118,690.00 118,690.00 
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 116,230.00 113,230.00 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 519,600.00 149,400.00 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 187,900.00 164,500.00 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,668,800.00 49,900.00 
ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) 144,752.00 0.00 

รวม งบลงทุน 4,860,072.00 612,820.00 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,022,600.00 987,387.76 

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 208,970.12 208,970.12 
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 40,000.00 31,380.00 

รวม งบเงินอุดหนุน 1,271,570.12 1,227,737.88 

รวมสุทธิ 32,835,000.00 27,171,768.72 
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สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดไว้  คือ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ภายใต้การบริหารงาน ของนาย

พิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า ได้พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบ าบัดทุกข์สร้างความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม คณะผู้บริ หารได้ด าเนิน

โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือ

อย่างดียิ่งจากพ่ีน้องประชาชนที่ได้เสนอความคิดเห็นชี้แนะข้อมูลปัญหา ตลอดจนเสนอความต้องการของ

หมู่บ้าน ท าให้คณะผู้บริหารเทศบาลสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

  ผลงานและกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ด าเนินการไปแล้วใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ได้พัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่

ใกล้เคียง ดังนี้ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การด าเนินการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมเมรุบ้านสบข่า ชุมชนสบข่า 50,000.00 /   - - 49,900.00 100.00  
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 14 
280,200.00  /  - - - 280,200.00 รายการ 

ผูกพัน 
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 17/1 
411,200.00  /  - - -- 411,200.00 รายการ 

ผูกพัน 
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 4/2 ค 
149,900.00  /  - - - 149,900.00 รายการ 

ผูกพัน 
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 3 
193,200.00  /  - - - 193,200.00 รายการ 

ผูกพัน 
6 โครงการปรับปรุงผวิจราจรแบบ Over-lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า 
709,500.00  /  709,500.00 - - 709,500.00 เพ่ิมเติม 

(ผูกพัน) 
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18 หมู่ที่ 5 ต.
แม่ข่า 

777,600.00  /  777,600.00 - - 777,600.00 เพ่ิมเติม 
แผน 

(ผูกพัน) 
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18/1 หมู่ที่ 5 
ต.แม่ข่า 

485,700.00  /  485,700.00 - - 485,700.00 เพ่ิมเติม 
แผน 

(ผูกพัน) 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 
อนุมัติ(บาท) 

การด าเนินงาน การเบิกจ่าย งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินงาน 

ไม่ได้ 
ด าเนินงาน 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-
lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 25 หมู่
ที่ 5 ต.แม่ข่า 

247,400.00  /  247,400.00 - - 247,400.00 เพ่ิมเติม 
แผน 

(ผูกพัน) 
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-

lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 
5 ต.แม่ข่า 

206,200.00  /  206,200.00 - - 206,200.00 เพ่ิมเติม 
แผน 

(ผูกพัน) 
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-

lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 
5 ต.แม่ข่า 

157,900.00  /  157,900.00 - - 157,900.00 เพ่ิมเติม 
แผน 

(ผูกพัน) 
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การด าเนินการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

12 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม อาชีพการสาน
ตะกร้า 

20,000.00 /   - 14,990.00 5,010.00 0.00 เพ่ิมเติม 
แผน 

13 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการท าอาหาร 14,990.00 /   14,990.00 4,490.00 10,500.00 0.00 เพ่ิมเติม 
แผน 

14 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – ชม.) 

10,000.00 /   10,000.00 - 9,925.00 75.00 เพ่ิมเติม 
แผน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การด าเนินการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทาง
อากาศ 

10,000.00   / - - - 10,000.00  

16 โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน 10,000.00 /   - - 9,050.00 950.00  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัมนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทะศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การด าเนินการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

17 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 20,000.00 /   - - 19,265.00 735.00  
18 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 

โครงการงานประเพณีสงกรานต ์
15,000.00   / - - - 15,000.00 ไม่มีการ 

จัดงาน 
19 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 

โครงการงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

45,000.00 /   - - 31,607.14 13,392.86  

20 โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย 10,000.00   / - 10,000.00 - 0.00  
21 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
20,000.00 /   - 4,845.00 15,155.00 0.00 เพ่ิมเติม 

แผน 
22 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง

โครงการงานรัฐพิธีและงานราชพิธี 
30,000.00 /   - - 23,192.62 6,807.38  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การด าเนินการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

239,500.00 /   - 37,700.00 201,713.00 87.00 เพ่ิมเติม 
แผน 

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า 

719,800.00 /   - 53,000.00 666,293.00 507.00 เพ่ิมเติม 
แผน 

25 เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ข่า 903,000.00 /   - 20,400.00 882,588.00 12.00  
26 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่ข่า 412,000.00 /   - 20,900.00 414,271.36 89.60 รายจ่าย 

ค่าวัสดุ 
งานบ้าน 
งานครัว 

27 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

67,000.00 /   - 60,708.94 

28 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
บ้านแม่ข่า 

191,600.00 /   - 182,528.60 

29 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 20,000.00   / - 20,000.00 - 0.00 งดจัดงาน 
30 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ 
80,000.00   / - 80,000.00 - 0.00 งดจัดงาน 

31 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

20,000.00 /   4,025.00 - 19,731.35 4,293.65  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การด าเนินการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

32 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาณศาสตราจารย์ 
ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 

25,000.00 /   - - 20,200.00 4,800.00  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การด าเนินการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

33 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบข่า 20,000.00 /   - - 15,340.00 4,660.00  
34 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ข่า 20,000.00 /     16,040.00 3,960.00  
35 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000.00 /   - - 102,000.00 18,000.00  
36 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,926,400.00 /   - - 3,744,200.00 182,200.00  
37 เบี้ยยังชีพความพิการ 720,000.00 /   - - 656,000.00 64,000.00  
38 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล

บ้านแม่ข่า 
55,000.00 /   - 10,009.00 44,991.00 0.00 เพ่ิมเติม 

แผน 
39 โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชน

เข้มแข็ง 
20,000.00 /   - - 11,210.00 8,790.00  

40 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

15,000.00   / - 15,000.00 - 0.00 เพ่ิมเติม 
แผน 

 

 

 

 



16 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การด าเนินการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

41 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000.00 /   - 10,000.00 9,722.00 278.00  
42 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
50,000.00   / - 50,000.00 - 0.00  

43 เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 50,000.00 /   - - 50,000.00 0.00  
44 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000.00 /   - 26,275.00 23,725.00 0.00 เพ่ิมเติม 

แผน 
45 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
50,000.00   / - 50,000.00 - 0.00  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อนุมัติ 
(บาท) 

การด าเนินการ การเบิกจ่าย งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

46 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล 

10,000.00 /   - - 9,800.00 200.00  

 สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 46 โครงการ 

 2. โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.87% ของโครงการทั้งหมด 

 3. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.40% ของโครงการทั้งหมด 

 4. โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.73% ของโครงการทั้งหมด 
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►ปัญหา อุปสรรค 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโดยเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ายังประสบ

ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้ด าเนินการ

ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ อีกทั้งยังเปิดให้บริการแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ณ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า โดยอ านวยความ

สะดวกให้ประชาชนในขั้นตอนต่าง ๆ ของการรับวัคซีนและการจราจร เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของ

ประชาชนในการเข้ารับบริการวัคซีนฯ ใกล้บ้าน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกิดอุทกภัยในเขตรับผิดชอบ

ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ประชาชนประสบปัญหาน้ าท่วมฉับพลันจากการเอ่อล้นจากแม่น้ าฝางและน้ าขัง

รอการระบาย เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาโดยการแจกถุงยังชีพ

และกระสอบทรายเพ่ือท าเป็นแนวป้องกันน้ า ช่วยบรรเทาความรุนแรงของระดับน้ าภายในบริเวณบ้าน รวมถึง

การอุดหรือปิดช่องทางที่น้ าสามารถซึมเข้ามาได้ โดยภายหลังจากท่ีน้ าลดและฝนหยุดตก เทศบาลต าบลบ้านแม่

ข่าได้มีการช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ าขังโดยการสูบน้ าในบริเวณบ้านออกและท าทางน้ าไหล เพ่ือ

ป้องกันโรคติดต่อที่มากับน้ า เช่น ปัญหาน้ ากัดเท้า โรคไข้เลือดออก เป็นต้น เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้มีการ

เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเกิด

ประโยชน์สูงสุดในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าตามความเหมาะสม 

 

►ข้อเสนอแนะ 

 เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้มีการปรับแผนการด าเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และความต้องการของประชาชน เนื่องจากทั้งสถานการณ์โรคติดต่อและภัยธรรมชาติเป็นเหตุให้

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต้องรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างทันท่วงที พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการใช้จ่ายงบประมาณ มีการโอนเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพ่ือให้

สอดคล้องกับการเบิกจ่ายและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิด

ประโยชน์สูงสุด ที่ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไข

ปัญหาเป็นไปตามความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 




