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  การบริหารงานของเทศบาลต าบลมะค่า มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทศบาล
ต าบลมะค่า และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลโดยส่วนรวม ทั้งนี้การด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ได้ด าเนินการบริหารงานตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาเทศบาล
ต าบลมะค่า ก่อนที่จะเข้ารับต าแหน่งนายกเทศมนตรี ในคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะค่า สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น 

  บัดนี้  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 , พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , และระเบียบ กฎหมาย หนังสือข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมะค่า ให้ประชาชน
ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ด าเนินการไป ทั้งนี้การ
บริหารงานของเทศบาลต าบลมะค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้ายังคงยึดหลักการตาม
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ข้าพเจ้าได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลมะค่า เมื่อครั้งเข้าด ารง
ต าแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลมะค่าเป็นอย่างดีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) เพ่ือให้เทศบาลต าบลมะค่ามีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ต่อไป 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ  วรรค 5  ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการปฏิบัติ งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ต่อสภาเทศบาลต าบลมะค่า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมะค่า และการบริหารงานของเทศบาลต าบลมะค่าในการให้บริการสาธารณะ
เพ่ือแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในอนาคตได้อย่างแท้จริง 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง  จังหวดันครราชสีมา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลมะค่า 

            ตามที่ข้าพเจ้า นางธนาพร  ศิริโภคานนท์  นายกเทศมนตรีต าบลมะค่า ได้แถลงนโยบายการ
บริหารราชการของเทศบาลต าบลมะค่า ต่อสภาเทศบาลต าบลมะค่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  โดยยึด
หลักการ " ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ " เพ่ือสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขต
เทศบาลต าบลมะค่ า  ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางของ  
การพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา ประชาชนจะเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการ และจะปรับระบบการบริหารงานเทศบาลต าบลมะค่า ไปสู่
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
ในสังคม โดยมุ่งเน้น 

1. มีหลักการ มีความรับผิดชอบ สามารถอธิบายเหตุและผลต่อสาธารณะได้ 
2. มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการสังคมใน

ลักษณะประชาสังคม  
4. สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎหมายของ

สังคม 
นอกจากนี้ การบริหารงานเทศบาลต าบลมะค่า จะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการท างาน  

เชิงบูรณาการในการประสานความสัมพันธ์ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ เพ่ือเสริมสร้างรากฐานของ
สังคมในเขตเทศบาล ให้เมืองมีความสงบ สะดวก สะอาด และปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจ  
ฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพที่ดี และจะบริหารเทศบาลต าบลมะค่า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ตามนโยบายในการบริหารงานเทศบาลต าบลมะค่า ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต   
     เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกกลุ่มอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและ

เยาวชน ตามค ากล่าว “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งเสริมให้คนและสังคมในเขตเทศบาลต าบลมะค่า  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเต็มที่ โดยให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ให้ประชาชนมีศักยภาพทางสังคม พัฒนาจากภาระให้เป็นโอกาส เป็น พลัง 
ในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคม สานต่อนโยบายการจัดสวัสดิการซ่อมแซม 
ปรับปรุง และสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การมอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล  การ ให้ กา รสง เคราะห์ และจั ดสวั สดิ การแก่ ผู้ ป ระส บสาธารณภั ย ใน พ้ืนที่  ตลอดจน 
ให้มีการผลิตและจ าหน่ายอาหารให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีความสะอาด ปลอดภัย ราคายุติธรรม  
ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยการตรวจสอบ ขอความร่วมมือ และใช้มาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
      ด าเนินการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุน ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
แก่ประชาชน ให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทุก
ชุมชน  
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3. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ด าเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ในเขตเทศบาล โดยความร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือนได้พัฒนาและจัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านตนเอง
ให้  “น่าอยู่  น่ามอง” ตลอดจนป้องกัน รักษา แก้ ไขปัญหา และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน 
ให้ปลอดภัยจากมลพิษ เพ่ือให้เทศบาลต าบลมะค่า เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ อย่างยั่งยืน 

4. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      จัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม ปรับปรุงถนน 
ทางเท้า ให้มีมาตรฐานและทั่วถึงทุกชุมชน จัดระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ า 
ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน ด าเนินการปรับปรุงและจัดระเบียบการจราจรและ
ขนส่ง ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน 

5. นโยบายด้านการบริหารงาน 
      ประชาชนจะต้องได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการติดต่องานกับเทศบาล การปฏิบัติงานของเทศบาลจะต้องเป็นความร่วมมือสามฝ่าย  
ที่เท่าเทียมกันระหว่าง ประชาชน ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจ า ประชาชนจะได้รับการเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพที่กฎหมายคุ้มครองไว้ การบริหารงานบุคคลจะอาศัยระบบคุณธรรมที่ยึดหลักความรู้ ความสามารถที่
แท้จริง เจ้าหน้าที่เทศบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิ  
ที่จะพึงได้ตามกฎหมายหรือระเบียบทุกประการ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good..Governance) และประชาชนต้องมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า เ ท ศ บ า ล  ก า ร จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน 

                  บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ด าเนินการและปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 , พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , และระเบียบ กฎหมาย หนังสือข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมะค่า ตามสภาพปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว  ข้าพเจ้า จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
      1. รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      2. รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      3. รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลต าบลมะค่า   
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1. รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เทศบาลต าบลมะค่า 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน) 
 

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
  รับจริงเกิน  
ประมาณการ 

หมวดภาษีอากร ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 56,000.00 55,334.69 -665.31 

ภาษีป้าย 5,000.00 2,400.00 -2,600.00 

รวมหมวดภาษีอากร 61,000.00 57,734.69 -3,265.31 

หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต
การขายสุรา 

1,000.00 291.00 -709.00 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 40,000.00 42,800.00 2,800.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน
ราษฎร 

500.00 0.00 -500.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุม
อาคาร 

1,000.00 340.90 -659.10 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

200.00 120.00 -80.00 

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร
ทางบก 

1,500.00 5,050.00 3,550.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 30,000.00 7,973.24 -22,026.76 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
ส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

7,000.00 0.00 -7,000.00 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 
200 ตารางเมตร 

3,000.00 0.00 -3,000.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

250.00 160.00 -90.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง 

250.00 100.00 -150.00 

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 1,000.00 0.00 -1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 85,700.00 56,835.14 -28,864.86 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
  รับจริงเกิน  
ประมาณการ 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ค่าเช่าที่ดิน 30,000.00 28,986.00 -1,014.00 

ค่าเช่าหรือบริการ 10,000.00 14,365.00 4,365.00 

ดอกเบี้ย 620,000.00 405,028.91 -214,971.09 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 660,000.00 448,379.91 -211,620.09 

หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 10,000.00 3,000.00 -7,000.00 

ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง 50.00 20.00 -30.00 

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 300.00 0.00 -300.00 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 3,000.00 1,338.83 -1,661.17 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,350.00 4,358.83 -8,991.17 

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 450,000.00 687,497.16 237,497.16 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

16,450,000.00 16,652,396.25 202,396.25 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรร
รายได้ฯ 

1,000,000.00 1,035,634.06 35,634.06 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 50,000.00 72,907.81 22,907.81 

ภาษีสรรพสามิต 1,600,000.00 1,417,137.53 -182,862.47 

ค่าภาคหลวงแร่ 25,000.00 24,323.21 -676.79 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 15,000.00 13,455.13 -1,544.87 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

152,000.00 142,776.00 -9,224.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,742,000.00 20,046,127.15 304,127.15 

หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนิน 
การตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

12,112,720.00 11,688,547.00 -424,173.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 12,112,720.00 11,688,547.00 -424,173.00 

รวมทั้งหมด 32,674,770.00 32,301,982.72 -372,787.28 
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2. รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เทศบาลต าบลมะค่า 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน) 

  
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 

  
ประมาณการ รวมจ่ายจริง คงเหลือ 

งบกลาง 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 118,720.00 69,506.00 49,214.00 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000.00 4,809.00 191.00 
เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 

843,628.00 843,628.00 0.00 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,307,200.00 2,755,600.00 551,600.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 895,200.00 742,600.00 152,600.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000.00 18,000.00 6,000.00 
ส ารองจ่าย 200,000.00 108,948.00 91,052.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 81,560.00 72,761.82 8,798.18 
เงินช่วยพิเศษ 15,000.00 0.00 15,000.00 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

616,862.00 616,861.50 0.50 

             รวม งบกลาง         6,107,170.00 5,232,714.32 874,455.68 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 0.00 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

120,000.00 120,000.00 0.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

120,000.00 120,000.00 0.00 

เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  

198,720.00 198,720.00 0.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,490,400.00 1,490,400.00 0.00 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 6,260,244.00 5,091,379.00 1,168,865.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 51,296.00 51,296.00 0.00 
เงินประจ าต าแหน่ง 384,000.00 238,104.00 145,896.00 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 617,160.00 611,820.00 5,340.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,032,120.00 1,854,840.00 177,280.00 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 194,000.00 165,933.00 28,067.00 
เงินวิทยฐานะ 42,000.00 42,000.00 0.00 

        รวม งบบุคลากร         12,205,460.00 10,680,012.00 1,525,448.00 
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  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย   ประมาณการ รวมจ่ายจริง คงเหลือ 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

260,500.00 234,000.00 26,500.00 

ค่าเบี้ยประชุม 6,684.00 6,684.00 0.00 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

18,000.00 0.00 18,000.00 

ค่าเช่าบ้าน 257,000.00 211,300.00 45,700.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 185,000.00 102,830.00 82,170.00 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,525,630.00 2,100,580.24 425,049.76 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

76,100.00 16,390.00 59,710.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

2,112,861.00 1,349,862.00 762,999.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 622,000.00 226,230.30 395,769.70 

ค่าวัสดุ 

วัสดุส านักงาน 306,500.00 172,268.00 134,232.00 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 179,000.00 114,868.00 64,132.00 
วัสดุงานบ้านงานครัว 564,390.00 519,981.96 44,408.04 
วัสดุก่อสร้าง 185,000.00 110,551.85 74,448.15 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 324,000.00 92,320.00 231,680.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 372,000.00 285,089.93 86,910.07 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

110,000.00 33,130.00 76,870.00 

วัสดุการเกษตร 38,900.00 9,650.00 29,250.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 381,400.00 307,170.00 74,230.00 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000.00 10,100.00 19,900.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000.00 0.00 20,000.00 
วัสดุจราจร 5,000.00 4,400.00 600.00 
วัสดุอื่น 3,000.00 0.00 3,000.00 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 493,859.00 412,211.55 81,647.45 
ค่าบริการโทรศัพท์ 4,000.00 1,455.20 2,544.80 
ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000.00 17,378.00 7,622.00 
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

58,600.00 42,513.41 16,086.59 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

5,000.00 5,000.00 0.00 

     รวม งบด าเนินงาน         9,169,424.00 6,385,964.44 2,783,459.56 
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หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 

  
ประมาณการ รวมจ่ายจริง คงเหลือ 

งบ
ลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 189,300.00 136,650.00 52,650.00 

ครุภัณฑ์การเกษตร 18,000.00 17,800.00 200.00 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 64,800.00 0.00 64,800.00 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 35,000.00 0.00 35,000.00 

ครุภัณฑ์โรงงาน 5,000.00 1,250.00 3,750.00 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 476,600.00 151,930.00 324,670.00 

ครุภัณฑ์สนาม 108,000.00 0.00 108,000.00 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ 

123,500.00 0.00 123,500.00 

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 1,496,300.00 509,900.00 986,400.00 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 1,666,060.00 297,000.00 1,369,060.00 
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) 63,156.00 0.00 63,156.00 

     รวม งบลงทุน          4,245,716.00 1,114,530.00 3,131,186.00 

งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 847,000.00 626,821.96 220,178.04 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 100,000.00 0.00 100,000.00 

     รวม งบเงินอุดหนุน          947,000.00 626,821.96 320,178.04 

งบ
รายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 0.00 0.00   

       รวม รวมสุทธิ          32,674,770.00 24,040,042.72 8,634,727.28 
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       3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565    
   ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลมะค่า 

3.1 นโยบายด้านการศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับที่  โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                  
666,100  

 
 

      549,587.00  

ด าเนินการแล้ว   

  -อาหารกลางวัน (ศพด.)  391,020  395787   
  -โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนวัยเรียน 
 30,000  0                        549,587  

  -โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 30,000  0   

  -ค่าจัดการเรียนการสอน   129,200  113900 549587 

  

-โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

                  
85,880  

39900 

  
2 โครงการหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลโรค  20,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
       ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
3 โครงการวันก้าวสู่ฝัน  10,000                2,220  ด าเนินการแล้ว   
    
4 โครงการแข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลต าบล

มะค่า 
 20,000              12,721  ด าเนินการแล้ว   

5 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เทศบาลต าบลมะค่า 

 145,700        124,896.48  ด าเนินการแล้ว   

6 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณ
อนุสรณ์) 

              258,690            236,633  ด าเนินการแล้ว   
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ล าดับที่  โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

7 
  

โครงการวันระลึกพระคุณแม่ 
  

 30,000      15,910  ด าเนินการแล้ว   

8 
  

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
  

 30,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

9 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะค่า   
(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 

             540,000    547,050  ด าเนินการแล้ว   

10 
  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  

            60,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

11 
  

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ 
  

895,200     742,600  ด าเนินการแล้ว 
 

  
  

12 
  

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  

  3,307,200   2,755,600  ด าเนินการแล้ว 
 

  
  

13 
  

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  

               24,000         18,000  ด าเนินการแล้ว 
 

  
  

14 
  

โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  

               25,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

15 
  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  

        290,000       271,010  ด าเนินการแล้ว 
 

  
  

16 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
  

      150,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

17 
  

โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

       25,000      23,180  ด าเนินการแล้ว 
 

  
  

18 
  

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
  

150,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
 

เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

19 
  

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  

 51,000      44,270  ด าเนินการแล้ว   

20 
  

โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
  

 11,000      10,890  ด าเนินการแล้ว   

21 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  15,000      10,940  ด าเนินการแล้ว   

22 
  

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก  15,000      13,900  ด าเนินการแล้ว   

23 
  

โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก  11,000      11,000  ด าเนินการแล้ว   

24 
  

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
  

 21,000      20,805  ด าเนินการแล้ว   

25 
  

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลมะค่า 
  

               50,000         41,220  ด าเนินการแล้ว 
 

  
  

26 
  

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  

               5,000      4,690  ด าเนินการแล้ว  

27 
  

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
  

               5,000      960 ด าเนินการแล้ว  

28 
  

โครงการลดอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร 
  

               19,000      17,446 ด าเนินการแล้ว  

29 
  

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                60,000      56,312 ด าเนินการแล้ว  

30 
  

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

รวม 6,949,890.00 5,531,840.48   
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3.2 นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

1 
  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 
  

               40,000      30,978 ด าเนินการแล้ว  

2 
  

โครงการตลาดดีมีมาตรฐาน                12,000      10,365 ด าเนินการแล้ว  

รวม 52,000.00 41,343.00   

 
 
 
 

3.3 นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

1 
  

โครงการเรารักสิ่งแวดล้อม 
  

               10,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

2 
  

โครงการคัดแยกขยะ                20,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

รวม 30,000.00 0.00   
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3.4 นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

1 
  

โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณสามแยกถนนเทศบาล 5  ถึง
ถนนเทศบาล 1  ชุมชนบ้านโนนดินทราย 
  

               60,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2563  
ขอขยายเวลาไว้เบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2565 

2 
  

โครงการวางท่อลอดถนนเทศบาล 1  ชุมชนบ้านดอนม่วง 
  

               23,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2563  
ขอขยายเวลาไว้เบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2565 

3 
  

โครงการวางท่อลอดถนนเทศบาล 1  บริเวณสามแยกถนนเทศบาล 
5 และบริเวณหน้าบ้านนายเหลือง  ดอกพิกุล  ชุมชนบ้านโนนดิน
ทราย 

               55,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2563  
ขอขยายเวลาไว้เบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2565 

4 
  

โครงการวางท่อลอดถนนเทศบาล 7  จ านวน 2 จุด  ชุมชนบ้าน
ดอนม่วง 

               24,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2563  
ขอขยายเวลาไว้เบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2565 

5 
  

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  ชุมชนบ้านดอนม่วง               400,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2563  
ขอขยายเวลาไว้เบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2565 

6 
  

โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงสระยายอ่อง               200,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2563  
ขอขยายเวลาไว้เบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2565 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

7 
  

โครงการขยายท่อเมนจากสระประปา บ้านมะค่า ถึงถนนเทศบาล 
8  ชุมชนบ้านดอนม่วง 
  

485,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2563  
ขอขยายเวลาไว้เบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2565 

8 
  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ 5  (จากบ้าน
นางหลง  แฟพุดซา  ไปล าเหมือง) 

              298,150      297,000 ด าเนินการแล้ว  

9 
  

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8  
ชุมชนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 

1,277,510  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

* ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

10 
  

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเหมือง 1  ทิศตะวันตก  ชุมชนบ้าน
มะค่า  หมู่ที่ 1 

              392,000      392,000 ด าเนินการแล้ว  

11 
  

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเหมือง 1  ทิศตะวันออก  ชุมชน
บ้านมะค่า  หมู่ที่ 1 

              310,000      310,000 ด าเนินการแล้ว  

12 
  

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรื่นฤดี  ชุมชน
บ้านมะค่า หมู่ที่ 1 

              628,200      423,000 ด าเนินการแล้ว  

13 
  

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3  
ซอย 1  ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 

              184,000      184,000 ด าเนินการแล้ว  

14 
  

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาลพัฒนา  
ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 

              304,000      304,000 ด าเนินการแล้ว  

15 
  

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนมุ่งสวัสดิ์ 
ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 (จากถนนนิพนธ์ด าริเชื่อมถนนรื่นฤดี) 

              301,000      301,000 ด าเนินการแล้ว  
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

16 
  

โครงการปรับปรุงหลังคาส านักงานเทศบาลหลังใหม่ 
  

497,000      475,000 ด าเนินการแล้ว  

17 
  

โครงการปรับปรุงห้องท างาน เทศบาลต าบลมะค่า               35,000      34,900 ด าเนินการแล้ว  

18 
  

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน (ห้องท างานระดับผู้อ านวยการ
กอง ชั้น 2) 

89,000  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

* ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

19 
  

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลมะค่า (ห้อง
อเนกประสงค์ ชั้น 1) 

410,000  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

* ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

20 
  

โครงการต่อเติมอาคารเก็บวัสดุด้านข้างเวที               136,300  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

กันเงินจากปีงบ ฯ พ.ศ. 2565 

21 
  

โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ทางลงส านักงาน 90,400  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

* ก าลังด าเนินการ 

22 
  

โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้ใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลมะค่า 

              123,500      123,000 ด าเนินการแล้ว ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 
123,000 บาท 

23 
  

โครงการต่อเติมหลังคาคลุมช่องรอยต่อระหว่างอาคารชั้นอนุบาล 3 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมะค่า 

              240,000      239,000 ด าเนินการแล้ว ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 
239,000 บาท 

24 
  

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมะค่า  
อาคารอนุบาล 3 

              53,400  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

กันเงินจากปีงบ ฯ พ.ศ. 2565 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

25 
  

โครงการปรับปรุงพ้ืน คสล. ข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลมะค่า  อาคารอนุบาล 3 

              35,600  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

กันเงินจากปีงบ ฯ พ.ศ. 2565 

26 
  

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเข้าสระแดง  ชุมชนบ้านโนนดินทราย 
หมู่ที่ 2 

              413,400  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

 

27 
  

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
ภายในเขตเทศบาลต าบลมะค่า 

              250,000      49,771.96 ด าเนินการแล้ว  

รวม 7,315,460.00 3,132,671.96   

 

3.5 นโยบายด้านการบริหารงาน 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

1 
  

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  

               50,000       

    4,460 

ด าเนินการแล้ว  

2 
  

โครงการวันขึ้นปีใหม่ 
  

               10,000  ด าเนินการแล้ว  

3 
  

โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

               30,000  30,000 ด าเนินการแล้ว  

4 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต าบลมะค่า 200,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

5 
  

โครงการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาล 

               20,000  18,000 ด าเนินการแล้ว  
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

6 
  

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมะค่า               10,000      1,860 ด าเนินการแล้ว  

7 
  

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น               100,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

 

8 
  

โครงการเทศบาลพบประชาชน               50,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

 

9 
  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลมะค่า 
  

               20,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

 

10 
  

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน               130,000  - ด าเนินการแล้ว 
  

ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 
128,000 บาท 

11 
  

โครงการรับช าระภาษีเคลื่อนที่                5,000  900 ด าเนินการแล้ว  

12 
  

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานคลัง 20,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

รวม 645,000.00 56,220.00   
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                       รายการครุภัณฑ์ 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

1 
  

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบท่อสูบน้ าพญานาค 
  

               85,000  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2563  
ขอขยายเวลาไว้เบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2565 

2 
  

จัดซื้อเครื่องก าเนินไฟฟ้า 
  

               27,500  - ไม่ได้ด าเนินการ 
  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2563  
ขอขยายเวลาไว้เบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2565 

3 
  

จัดซื้อโต๊ะท างาน สายบริหาร  ขนาด  6 ฟุต  จ านวน  1 ตวั                9,100  9,100 ด าเนินการแล้ว กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2564 
(กองคลัง) 

4 
  

จัดซื้อเก้าอ้ีล้อเลื่อนพนักพิงสูง  จ านวน  1 ตวั                4,000  4,000 ด าเนินการแล้ว กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2564 
(กองคลัง) 

5 
  

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2                30,000  29,900 ด าเนินการแล้ว กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2564 
(กองช่าง) 

6 
  

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จ านวน  1 เครื่อง                5,800  4,900 ด าเนินการแล้ว กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2564 
(กองช่าง) 

7 
  

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  2 เครื่อง                61,800  61,800 ด าเนินการแล้ว กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2564 
(กิจการประปา) 

8 
  

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า 6 ล้อ 6 ตัน  จ านวน 1 
คัน 

2,500,000  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2564  
ขอขยายเวลาไว้เบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2565 (งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

9 
  

จัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงต่ า   จ านวน  2 ตัว                6,000  6,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

10 
  

จัดซื้อเก้าอ้ีล้อเลื่อนพนักพิงสูง   จ านวน  1 ตัว                12,000  4,500 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

11 
  

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน   จ านวน  1 ตัว                3,000  3,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

12 
  

จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก   จ านวน  1 โต๊ะ                8,000  8,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

13 
  

จัดซื้อโต๊ะประชุม   จ านวน  18 โต๊ะ                62,000  61,850 ด าเนินการแล้ว กิจการสภา 
ส านักปลัด 

14 
  

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มอก.   จ านวน  2 ตู้                11,800  11,400 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

15 
  

จัดซื้อปั๊มน้ าหอยโข่ง   จ านวน  2 ตัว                18,000  17,800 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

16 
  

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า   จ านวน  1 เครื่อง                5,000  1,250 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

17 
  

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  * (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)    จ านวน  3 เครื่อง 

               51,000  51,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

18 
  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)    จ านวน  2 เครื่อง 

               15,000  15,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

19 
  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล     
จ านวน  1 เครื่อง 

               22,000  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2565   
(ส านักปลัด) 

20 
  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  (18 หน้า/นาที) 2,600  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2565   
(ส านักปลัด) 

21 
  

จัดซื้อตู้ล าโพงเพาเวอร์  ขนาด 300 watt 12,000  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2565   
(ส านักปลัด) 

22 
  

จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล               35,000  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2565   
(ส านักปลัด) 

23 
  

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน     จ านวน  1 เครื่อง                17,000  17,000 ด าเนินการแล้ว งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัด 

24 
  

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 kVA    จ านวน  1 เครื่อง                2,500  2,490 ด าเนินการแล้ว งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัด 

25 
  

จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต แบบกระจกบานเลื่อน   
จ านวน  1 ตู ้

              5,000      4,800 ด าเนินการแล้ว งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัด 

26 
  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน  1 เครื่อง 

              17,000  17,000 ด าเนินการแล้ว กองคลัง 

27 
  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)    จ านวน  1 เครื่อง 

               7,500  7,500 ด าเนินการแล้ว กองคลัง 

28 
  

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 kVA    จ านวน  1 เครื่อง                2,500  2,490 ด าเนินการแล้ว กองคลัง 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

29 
  

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน     จ านวน  1 เครื่อง                17,000  17,000 ด าเนินการแล้ว งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

30 
  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)    จ านวน  1 เครื่อง 

               7,500  7,500 ด าเนินการแล้ว งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

31 
  

จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก    จ านวน  1 โต๊ะ                8,000  7,500 ด าเนินการแล้ว งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

32 
  

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   จ านวน  1 ตู้                5,700  5,700 ด าเนินการแล้ว งานป้องกัน ฯ 
ส านักปลัด 

33 
  

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบกระจกบานเลื่อน    จ านวน  2 ตู้                9,600  9,600 ด าเนินการแล้ว งานป้องกัน ฯ 
ส านักปลัด 

34 
  

จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจนปิดบริเวณทางแยกหรือจุดเสี่ยงในเขต
เทศบาลต าบลมะค่า  จ านวน  4 จุด 

300,000  293,340 ด าเนินการแล้ว งานป้องกัน ฯ 
ส านักปลัด 

35 
  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)    จ านวน  1 เครื่อง 

               7,500  7,500 ด าเนินการแล้ว งานบริหารการศึกษา 
ส านักปลัด 

36 
  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)    จ านวน  1 เครื่อง 

               7,500  7,500 ด าเนินการแล้ว งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 
ส านักปลัด 

37 
  

จดัซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
(ระบบ Inverter)  ขนาด 18,000  BTU   จ านวน  1 เครือ่ง 

               40,900  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2565   
(งานระดับก่อนวัยเรียน  
 ส านักปลัด) 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

38 
  

จัดซื้อโต๊ะท างานสายบริหาร     จ านวน  1 โต๊ะ                9,800  9,800 ด าเนินการแล้ว กองสาธารณสุข ฯ 

39 
  

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานส าหรับสายบริหาร    จ านวน  1 ตัว                4,500  4,500 ด าเนินการแล้ว กองสาธารณสุข ฯ 

40 
  

จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสา     
จ านวน  5 ชุด 

               52,800  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2565   
(งานไฟฟ้าและประปา  
 กองช่าง) 

41 
  

จัดซื้อเต้นท์สนาม    จ านวน  3  หลัง               108,000  - ขยายเวลาเบิกจ่ายในปี 
งบฯ พ.ศ. 2566  

กันเงินจากปีงบฯ พ.ศ. 2565   
กองช่าง) 

รวม 3,616,900.00 710,720.00   

รวมงบประมาณ 18,609,250.00 9,600,794.44   

 
 รวมโครงการทั้งสิ้น   จ านวน  114  โครงการ  เป็นเงินงบประมาณ  18,609,250.00  บาท 

- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 75 โครงการ เป็นเงิน 9,600,794.44 บาท 
- โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 24 โครงการ เป็นเงิน 2,667,900.00 บาท 
- โครงการที่กันเงินไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  จ านวน 15 โครงการ เป็นเงิน 4,865,510.00 บาท 

2566 
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ตามรายงานที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ดิฉันจึงขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

 - รายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  32,301,982.72 บาท  
จากที่ได้ประมาณการไว้ที่จ านวน 32,674,770.00 บาท  ได้รับงบประมาณน้อยกว่าที่ประมาณการไว้
จ านวน 372,787.28 บาท 

 - รายจ่ายจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  24,040,042.72 บาท จาก
ที่ได้รับงบประมาณจริงจ านวน 32,301,982.72 บาท ท าให้มีเงินเหลือจ่ายจ านวน 8,261,940 บาท  

 - การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมารวมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 114  
โครงการ   เป็นเงินงบประมาณ  18,609,250.00  บาท 

  1. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 75 โครงการ เป็นเงิน 9,600,794.44  บาท 
  2. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 24 โครงการ เป็นเงิน 2,667,900.00  บาท 
  3. โครงการที่กันเงินไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 15 โครงการ 
เป็นเงิน 4,865,510.00 บาท  
  ในจ านวนโครงการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณนั้น ได้มีการด าเนินการไปบ้าง
แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และบางโครงการก็ได้ท าสัญญากับผู้รับจ้างไว้แล้ว และจะได้มีการด าเนินการในเร็ว
วันนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(ลงชื่อ)       

(นางธนาพร  ศิริโภคานนท์) 
นายกเทศมนตรีต าบลมะค่า 
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ภาคผนวก 



 
 

 

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลมะค่า 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

  ด้วย เทศบาลต าบลมะค่า ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลมะค่าทราบ ถึงการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ตามการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลมะค่าเมื่อครั้งเข้าด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลมะค่า ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะค่า สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม  2564  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ วรรค 5  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  เทศบาลต าบลมะค่า จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลมะค่า 
ต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

 ประกาศ  ณ  วันที่   30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 
 (นางธนาพร  ศิริโภคานนท์) 
  นายกเทศมนตรีต าบลมะค่า 

 

 


