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บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 
 

ตามที่  นายจิตร  ห้วยไชย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ในการเลือกตั้ง เมื่อ
วันที่  28  เดือน มีนาคม พ.ศ.2564  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2564  และ นายไพศาล  พรมมาลี  ได้รับเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  21  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565  ได้ประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 20 เดือน กันยายน  พ.ศ.2565 
และได้แถลงนโยบายต่อ สภาเทศบาลตำบลแม่ไร่  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคแรก บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้
ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มี
การลงมติ ทั้งนี้ ภายใน สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” มาตรา 48 วรรคห้า 
บัญญัติว่า “ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจำทุกปี” มาตรา 48 วรรคหก บัญญัติว่า “คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผล
การ ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย”  
 
วัตถุประสงค ์ 
 

1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ และประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  

2. เพ่ือรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สภาเทศบาลตำบลแม่ไร่
และประชาชนทราบ  

3. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล
แม่ไร่ 
 



๑ 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

  ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่  ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ต่อ
สภาเทศบาลตำบลแม่ไร่  ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้ 1. นโยบายด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  2. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. นโยบายด้าน
เศรษฐกิจ  4. ด้านสาธารณสุข  5. ด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  6. ด้านสังคม  7. นโยบายด้าน
การเมืองการบริหาร นั้น เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี  จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรอบปี  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 
กันยายน 2565  ดังนี้ 

 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   โดยการจัดระบบผังชุมชนเทศบาลตำบลแม่ไร่ ให้
สอดคล้องและรองรับการขยายตัวในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่อย่างเหมาะสม ปรับปรุงถนน สาธารณูปโภค ระบบ
ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต และพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร จัดระบบระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการรับและ
ระบายน้ำ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขให้ปัญหาน้ำท่วมชุมชนให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ดำเนินการปรับปรุงและจัด
ระเบียบการจราจรในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ เพ่ือลดอุบัติเหตุ ความเสียหายจากการจราจร ตลอดจนการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ปรับปรุง 
ต่อเติมหรือซ่อมแซม อาคาร รั้ว ถนนและทาง
ระบายน้ำ ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล 

450,000 
 

ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

449,000 บาท 
คงเหลือ 1,000 บาท 

(ม.ค.- ก.ย. 65) 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ซอย 7 เชื่อมซอย 5 
ตำบลแม่ไร่ 

40๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 (ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วย
ไร่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ไร่  

๗๓๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

725,000 บาท 
คงเหลือ 5,000 บาท 

(ม.ค.- ก.ย. 65) 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน 135,000 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง           

(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 



๒ 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

สันกอง หมู่ที่ 7 ซอย ๗/๙ ตำบลแม่ไร่ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันกอง หมู่ที่ ๗ ซอย ๕/๘ ตำบลแม่ไร่ 

๑๖๔,๐๐๐ 
โอนลด 

163,000  
คงเหลือ 1,000 บาท 

ยกเลิกโครงการ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันกอง หมู่ที่ ๗ ซอย ๗/๔ ตำบลแม่ไร่ 

๑๐๘,๐๐๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง            
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ ๙ ซอย ๕/๑ 

๔๙๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบแนวเขต
(ม.ค.- มิ.ย. 65) 

8 โครงการก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุง อาคาร รั้ว 
ถนน ลานและทางระบายน้ำ ภายในเขตศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

๖๔,๕๐๐ 
 

ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
64,500 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(ม.ค.- ก.ย. 65) 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หลังบัวบานรีสอร์ท บ้านสันกอง หมู่ที่ 2  
ตำบลแม่ไร่ 

๔๘๒,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

481,000 บาท 
คงเหลือ 1,000 บาท 

(ม.ค.- ก.ย. 65) 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ถนนเชื่อม

เทศบาลห้วยไคร้) บ้านสันกอง หมู่ที่ ๒      
ตำบลแม่ไร่ 

๖๙,๐๐๐ ยกเลิกโครงการ 

11 โครงการก่อสร้างพนังหินเรียงยาแนว ลำเหมือง
ฮ่องแฮ่ บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ทื่ ๔ ตำบลแม่ไร่ 

๔๐๙,๐๐๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง            
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดงมะตื๋น หมู่ที่ ๕ ซอย ๑๗ ตำบลแม่ไร่ 

๓๙๓,๐๐๐ กันเงินงบประมาณ 
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันกอง หมู่ที่ ๗ ซอย ๗/๒ ตำบลแม่ไร่ 

๘๗,๐๐๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง            
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันกอง หมู่ที่ ๗ ซอย๗/๗ ตำบลแม่ไร่ 

๒๐๓,๐๐๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง            
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 



๓ 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
๘ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ ๓ 

๓๕๒,๐๐๐ กันเงินงบประมาณ 
(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

16 โครงการก่อสร้างและต่อเติมขอบถนนไหล่ทาง 
บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๘ ซอย ๑๔ ตำบลแม่ไร่ 

๖๑๖,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

544,000 บาท 
คงเหลือ 72,000บาท 

(ต.ค.- ก.ย. 6๕) 

๑๗ โครงการติดตั้ง ต่อเติมขยายและซ่อมแซมไฟกิ่ง
สาธารณะในหมู่บ้าน ซอย ๒ ,ซอย ๓/๒ ,ซอย ๘ 
และทุกซอยในหมู่บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ ๓ ตำบล
แม่ไร่ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่
ฟ้าหลวง) 

๑๐๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

97,709.10 บาท 
คงเหลือ 2,290.90บาท

(ม.ค.- มิ.ย. 6๕) 

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน นางแดง 
ฮาวชมภู 

163,000 
 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 (ส.ค.-ก.ย. 6๕) 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บ้านดงมะตืน ซอยบ้านเอหน่อ – อาตา (ซอย 7) 

472,000 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
(ส.ค.-ก.ย. 6๕) 

20 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ค่าติดตั้งเปลี่ยนแปลง
ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงและลำโพง หมู่บ้าน
ดอนชัยหมู่ที่ ๘     ต.แม่ไร่ 

๓๐๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วใช้
งบประมาณ 

๒๙๘,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๒,๐๐0 บาท 

(ม.ค. – ก.ย. 6๕) 

21 ครุภัณฑ์อ่ืน (งานสวนสาธารณะ จัดซื้อเครื่อง
ออกกำลังกาย) 

๒๐๑,๐๐๐ ดำเนินการแล้วใช้
งบประมาณ 

๒๐๑,๐๐๐บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(ม.ค. – ก.ย. 6๕) 

22 ครุภัณฑ์อ่ืน (งานสวนสาธารณะ จัดซื้อเครื่อง
ออกกำลังกาย) 

๒๐๑,๐๐๐ ดำเนินการแล้วใช้
งบประมาณ 

๒๐๑,๐๐๐บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(ม.ค. – ก.ย. 6๕) 



๔ 

 

2. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมการ   
ปลูกป่า กำจัดขยะอย่างถูกวิธี  การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลแม่ไร่ โดยความ
ร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือน เพ่ือพัฒนาและจัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านของตนเอง ให้น่าอยู่น่ามอง 
ตลอดจนป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยจากมลพิษ เพ่ือให้เทศบาล
ตำบลแม่ไร่เป็นชุมชนสะอาด น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง 
(โครงการปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซม รักษาอ่างเก็บ
น้ำห้วยแม่ไร่ หมู่18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง) 

20,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
20,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(ต.ค.- ก.ย. 6๕) 

2 
 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 10,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
8,820 บาท 

คงเหลือ 1,180 บาท 
 (ม.ค.-ก.ย. ๖๕) 

 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมการการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพ 
สนับสนุนและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น  

 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้

ในเทศบัญญัติ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

20,000 ดำเนินการแล้วโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

(ต.ค.64- ก.ย. 6๕) 

2 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

20,000 
 

ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
4,300 บาท 

คงเหลือ 15,700 บาท 
 (ม.ค.-ก.ย. ๖๕) 



๕ 

 

3 โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ งดใช้
สารเคมีและผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

50,000 ดำเนินการแล้ว  
ใช้งบประมาณ  
20,650 บาท 

คงเหลือ 29,350 บาท 
(ธ.ค.64-มี.ค. ๖๕) 

4 โครงการ น้ำคือชีวิต ดินน้ำรักป่า ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

20,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
2,075 บาท 

คงเหลือ 17,925 บาท 
 (เม.ย.-ก.ย. ๖๕) 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

10,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
9,817 บาท 

คงเหลือ 183 บาท 
(ต.ค.64- ก.ย. 6๕) 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

120,000 
 

ดำเนินการแล้ว  
ใช้งบประมาณ  
93,099 บาท 

คงเหลือ 26,901 บาท 
(ม.ค.- ก.ย. 6๕) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

100,000 
 

ดำเนินการแล้ว  
ใช้งบประมาณ  
88,130 บาท 

คงเหลือ 11,870 บาท 
(ม.ค.- ก.ย. 6๕) 

 

 

 

 

 



๖ 

 

4. ด้านสาธารณสุข  ปอ้งกันโรคระบาดในพ้ืนที่เขตชุมชน ส่งเสริมด้านสุขภาพและคอยดูแลให้คนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดีข้ึน ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย สนับสนุนทีมรับผู้ป่วย ทีมเยี่ยมบ้าน รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่รอการ
ช่วยเหลือ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

1 ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙,600 ดำเนินการแล้ว  
ใช้งบประมาณ  
5,223 บาท 

คงเหลือ 4,377 บาท 
(ต.ค.64- ก.ย. 6๕) 

2 
 

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

100,000 ดำเนินการแล้ว  
ใช้งบประมาณ  

99,680.78 บาท 
คงเหลือ  

319.22 บาท 
(ต.ค.64- ก.ย. 6๕) 

3 โครงการอบรมการป้องกันพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

49,550 ดำเนินการแล้ว  
ใช้งบประมาณ  
49,550 บาท 
คงเหลือ 0 บาท     

(ต.ค.64- ก.ย. 6๕) 

4 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหาร 

30,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 (ม.ค.- ก.ย. 6๕) 

5 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลแม่ไร่ (สปสช.) 

160,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

160,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

(ต.ค.64 – มี.ค. 6๕) 

 

 

 



๗ 

 

5. ด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด 
ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนา ด้าน ไอคิวและอีคิวของเด็ก ๆ โดยการเสริม
พัฒนาการด้วยของเล่นสร้างปัญญา การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  อาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ 

 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้

ในเทศบัญญัติ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

10,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
6,000 บาท 

คงเหลือ 4,000 บาท          
(ม.ค.- ก.ย. 6๕) 

2 
 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศาสนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

30,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
21,130 บาท 

คงเหลือ 8,870 บาท 
(ก.ค.65) 

3 โครงการจัดงานวันคริสต์มาส 10,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 10,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

5 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ 

3๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

6 โครงการจัดงานประเพณีโล้ชิงช้าของชนเผ่าอาข่า ๑๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

7 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
(โครงการสืบสานประเพณีนมัสการสรงน้ำพระ
ธาตุดอยตุง) 

๑๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
๑0,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(ก.พ.-มี.ค. 6๕) 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

314,500 ดำเนินการแล้ว  
ใช้งบประมาณ  

289,000 บาท 
คงเหลือ 25,500 บาท 
(ต.ค.64—ก.ย. 6๕) 



๘ 

 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)จัดสรรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  

113,000 ดำเนินการแล้ว  
ใช้งบประมาณ  
90,400 บาท 

คงเหลือ 22,600 บาท 
(พ.ค.—ก.ย. 6๕) 

10 โครงการจัดตั้งและสนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน 

**ตลอดทั้งปีงบประมาณ** 

44,000 ดำเนินการแล้ว  
ใช้งบประมาณ  
31,090 บาท     

คงเหลือ 12,910 บาท 
(ม.ค.—ก.ย. 6๕) 

11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

**ตลอดทั้งปีงบประมาณ** 

๗๕,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว  
ใช้งบประมาณ  
4,800 บาท 

คงเหลือ 70,200 บาท 
(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์
อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลแม่ไร่ 

114,000 
 

ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

103,950 บาท 
คงเหลือ 10,050บาท 

(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

 
6. ด้านสังคม  พัฒนาแผนงานและส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนเทศบาลตำบลแม่ไร่ พัฒนาด้านการ

กีฬา การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา เพ่ือเชื่อมความสมานสามัคคีของทุกคนใน
เขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล   
แม่ไร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

100,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่ไร่ลีค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

30,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องออก
กำลังกายให้แก่หมู่บ้านและศูนย์กีฬาประจำ
ตำบล 

70,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ  
40,020บาท 



๙ 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

คงเหลือ 29,980 บาท 
(ม.ค.-มี.ค. 6๕) 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) 

951,825 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ  

810,852 บาท 
คงเหลือ 140,973 บาท 

(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหารเสริม)นม 

1,293,435 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ  

1,202,725.06 บาท 
คงเหลือ  

90,709.94 บาท 
(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

6 อุดหนุนส่วนราชการ 
๑.อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัยเพื่อเป็น
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

798,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ  

   692,811 บาท 
คงเหลือ 105,189 บาท 

(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

 ๒.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกอง เพ่ือเป็น
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก 
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

๑,๒6๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ

1,211,301 บาท 
คงเหลือ 48,699 บาท 

(ต.ค.64 - ก.ย. 6๕) 

7 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

10,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ  

300 บาท 
คงเหลือ 9,700 บาท 

(ม.ค.-มี.ค. 6๕) 

8 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2565 

๒๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ 



๑๐ 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ๑๐๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ  
8,400 บาท 

คงเหลือ 91,600 บาท 
(ต.ค.64-ก.ย. 6๕) 

10 โครงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

9๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
30,189 บาท 

คงเหลือ 59,811 บาท 
(ม.ค.-ก.ย. 6๕) 

11 โครงการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อำเภอแม่จัน(อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
อ.แม่จัน) 

20,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
20,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 
(มี.ค. , ส.ค. 6๕) 

12 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

๑๐๐,๐๐๐ 
โอนลด 

26,530 
คงเหลือ 

73,470 บาท 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ 10,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 10,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน     

ตำบลแม่ไร่ 
๑๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ 

๑๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน 

17 โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลแม่ไร่ 

50,000 
 
 
 

 

ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
12,000  บาท 

 คงเหลือ 38,000 บาท 
(ม.ค.-ก.ย. 6๕) 



๑๑ 

 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

18 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

11,621,400บาท 
คงเหลือ 

1,378,600 บาท 
(ต.ค.64 – มี.ค. 6๕) 

19 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

2,381,800 บาท 
คงเหลือ 

218,200 บาท 
(ต.ค.64 – มี.ค. 6๕) 

20 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ๓๖๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

295,500 บาท 
คงเหลือ 

64,500 บาท   (ต.ค.
64 – มี.ค. 6๕) 

 

7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร  การบริหารงานของท้องถิ่นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การจัดบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ วัดผลประเมินผลได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน  

 
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้

ในเทศบัญญัติ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
 

1 โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

๑๒๒,๙๐๐ 
โอนลด 

30,000 

ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
37,800  บาท 

คงเหลือ55,100บาท 
(ต.ค.64-ก.ย. 6๕) 



๑๒ 

 

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีและการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน 

3 โครงการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 
2565 

10,000 ยังไม่ได้ดำเนินงาน 

4 โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีราชพิธี 
(อุดหนุนอำเภอแม่จัน) 

๔๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
38,746  บาท 

คงเหลือ 1,254 บาท 
(ต.ค.64-ก.ย. 6๕) 

5 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

๕๐,๐๐๐ 
โอนเพิ่ม 

197,250 
โอนลด 

๔๗,2๕๐ 
 

ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

97,362.50บาท 
คงเหลือ 

102,637.50บาท 
(ต.ค.64-ก.ย. 6๕) 

6 โครงการ/กิจกรรมประชาร่วมใจสร้างสรรค์ความ
สามัคคีเพ่ือปรองดองและสมานฉันท์ฯส่งเสริม
และสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตยแก่ประชาชน
และนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

๑๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
7,150  บาท 

คงเหลือ ๒,850 บาท 
(มี.ค.-มิ.ย. 6๕) 

7 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบ
อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซต์
ประจำองค์กร 

๕,๐๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

8 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ไร่ 7,000 ยังไม่ได้ดำเนินการ 

9 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับ
ประชาชนและการเข้าถึงบริการของรัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2565 
 

10,000 
โอนลด 

๑๐,๐๐๐ 
โอนเพิ่ม 
10,000 

ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
7,000  บาท 

คงเหลือ 3,000 บาท 
(เม.ย.-มิ.ย. 6๕) 

10 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และหนังสือวารสาร
อ่ืน ๆ เพื่อให้บริการประชาชน 

๕,000 ยังไม่ได้ดำเนินงาน 



๑๓ 

 

11 โครงการจัดอบรมให้ความรู้และอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันฯ 
และกิจกรรมวัน อปพร. 

๑๐๐,๐๐๐ ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

12 โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร
ทบทวน 

๕๐,๐๐๐ 
โอนลด 

48,000 
คงเหลือ 
2,000 

ยังไม่ได้ดำเนินงาน 

13 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัย
ธรรมชาติ 

  

 ๑.โครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ไฟ
ป่าและหมอกควัน20,000บาท 
๒.โครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านการป้องกันอุทกภัย แผ่นดินไหว 
และดินโคลนถล่ม 20,000บาท 

40,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
36,300 บาท 

คงเหลือ 3,700 บาท 
(เม.ย.-มิ.ย. 6๕) 

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพ่ือเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ 
(อำเภอแม่จัน) 

๒๖๐,๐๐๐ 
โอนลด 

๒๑๘,๙๑๒ 

ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
๑๙,๔๐๐ บาท 

คงเหลือ ๒๑,๖๘๘ บาท 
(ต.ค.64-ก.ย.65) 

15 โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยในการจราจร 20,000 ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
12,000 บาท 

คงเหลือ 8,000 บาท 
(ม.ค.-มิ.ย.65) 

16 โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

๕๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
๔,๐๕๐ บาท 

คงเหลือ 45,950 บาท 
(ต.ค.64-ก.ย.65) 



๑๔ 

 

17 โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนสู่
การจัดทำจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณา
การ 

๒๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินงาน 

18 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒๓๙,๔๑๓ ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 

126,803 บาท 
คงเหลือ      

112,610 บาท 
 (ต.ค.64 – มี.ค. 6๕) 

19 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 200 ไม่ได้ดำเนินการ 

20 สำรองจ่าย ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
โอนลด 

๕๓๑,๔๗๐ 

ดำเนินการแล้ว 
ใช้งบประมาณ 
92,289 บาท 

คงเหลือ 
376,241 บาท 

(ต.ค.64 – มี.ค. 6๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
อนุมัติงบประมาณ 

ร้อยละ 

(พ.ศ. 2565) e-plan ของการใช้ 

จำนวน 
งบประมาณ 

จำนวน 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

โครงการ โครงการ (%) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

และสาธารณูปโภค 
87 117,296,000 19 5,887,500 5.02 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

18 31,300,000 2 30,000 0.10 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 3,105,000 7 340,000 10.95 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 880,000 4 189,150 21.49 

5.ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 19 5,280,000 12 770,500 14.59 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 25 24,950,000 21 20,893,260 83.74 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 25 4,885,000 20 2,049,513 41.96 

รวม 191 187,696,000 85 30,159,923 16.07 

 

สรุป 

โครงการที่ได้ดำเนินการ     จำนวน     85   โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน    191  โครงการ 
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2565  
คิดเป็นร้อยละ     85 x 100 = 44.50% 
      191 

 



๑๖ 

 

 

แผนภูมิแสดงการอนุมัติงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำแนกตามยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) 

3.  ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตรท์ี1่(19)

ยุทธศาสตรท์ี2่(2)

ยุทธศาสตรท์ี3่(7)

ยุทธศาสตรท์ี4่(4)

 

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

จำนวนโครงการที ่

อยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จำนวน
โครงการ 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

6 31.58 9 47.36 2 10.53 2 10.53 19 100 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 85.71 0 0 1 14.29 0 0 7 100 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

3 75 0 0 1 25 0 0 4 100 

5.ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

8 66.67 0 0 4 33.33 0 0 12 100 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 13 61.90 0 0 8 38.10 0 0 21 100 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

12 60.00 0 0 8 40.00 0 0 20 100 

รวม  50 58.82 9 10.59 24 28.24 2 2.35 85 100 



๑๗ 

 

รายงานการเงิน  รายรับ – รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

รายรับ 

รายการ รายรับ 
รายได้ภาษีจัดสรร 28,547,078.61 
รายได้การขายสินค้าและบริการ 1,399.00 
รายได้จาการอุหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 32,397,138.00 
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต 

1,244,083.26 

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 1.16 
รายได้ของกิจการเฉพาะและหน่วยงานในใต้สังกัด 2,073.74 
รายได้อื่น 394,788.23 

รวมรายรับทั้งสิ้น 62,586,562.00 
 

รายจ่าย 
 

รายการ รายรับ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 20,585,818.25 
ค่าตอบแทน 485,407.50 
ค่าใช้สอย 2,740,819.15 
ค่าวัสดุ 2,405,063.87 
ค่าสาธารณูปโภค 466,783.77 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 5,403,387.14 
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 2,966,567.76 
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 16,081,963.60 
ค่าใช้จ่ายอื่น 215,412.33 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 51,351,223.37 
 
 
 
 


