
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 

เรื่อง  รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

_______________  

  ดวย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ได
ดําเนินการจัดทํารายงานแสดงผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓ 
- กันยายน  ๒๕๖๔)  เปนที่เรียบรอยแลว    

  เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 
๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํารายงานจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ  นําเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  และประกาศเปดเผยใหประชาชนทราบ  ณ  สํานักงาน
องคกรปกครอสวนทองถิ่น 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ    ณ   วันที่    ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔ 

      (ลงชื่อ) 
              (นายสันต  ฉิมหาด) 
                                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 



 

 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

(1  ตุลาคม  2563 - 30  กนัยายน  2564 



จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ

ด้านบริหารงานทั�วไป

แผนงานบริหารงานทั�วไป 14,269,520.00 12,200,000.00 85.50 2,069,520.00 14.50

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 35,000.00 31,000.00 88.57 4,000.00 11.43

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,110,135.00 3,510,000.00 85.40 600,135.00 14.60

แผนงานสาธารณสุข 456,000.00 400,000.00 87.72 56,000.00 12.28

แผนงานเคหะและชุมชน 2,911,194.00 2,500,000.00 85.88 411,194.00 0.13

แผนงานสร้างเขม็แขง็ของชุมชน 60,000.00 51,000.00 85.00 9,000.00 15.00

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,810,000.00 2,400,000.00 85.41 410,000.00 14.59

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,298,000.00 1,090,000.00 83.98 208,000.00 16.02

แผนงานการพานิชย์ 72,000.00 66,000.00 91.67 6,000.00 8.33

ด้านการดําเนินงานอื�น

แผนงานงบกลาง 8,853,651.00 7,600,000.00 85.84 1,253,651.00 14.16

รวมทั�งสิ�น 34,875,500.00 29,848,000.00 85.58 5,027,500.00 14.42

ทั�งสิ�น  34,875,500  บาท  

             ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เป็นจาํนวนเงิน  29,848,000  บาท  คิดเป็น

ร้อยละ  87.72

             5. แผนงานสาธารณสุข  งบประมาณทั�งสิ�น 2,911,194 บาท  มีผลการเบิกจ่าย  จาํนวน 2,500,000 บาท  คิดเป็น    

ร้อยละ  85.88

             2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งบประมาณทั�งสิ�น 35,000 บาท  มีผลการเบิกจ่าย  จาํนวน  31,000 บาท    

คิดเป็นร้อยละ  88.57

             3. แผนงานการศึกษา  งบประมาณทั�งสิ�น  4,110,135 บาท  มีผลการเบิกจ่าย  จาํนวน  3,510,000 บาท  คิดเป็น    

ร้อยละ  85.40

             4. แผนงานสาธารณสุข  งบประมาณทั�งสิ�น  456,000 บาท  มีผลการเบิกจ่าย  จาํนวน  400,000 บาท  คิดเป็น    

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

             ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางมะพร้าว  ไดต้ั�งงบประมาณรายจ่ายเป็นจาํนวนเงิน

ร้อยละ  85.58  ของงบประมาณที�ตั�งไว ้ การเบิกจ่ายแยกตามแผนงานดงันี�   

             1. แผนงานบริหารทั�วไป  งบประมาณทั�งสิ�น  14,269,520  บาท  มีผลการเบิกจ่าย  จาํนวน  12,200,000  บาท    

คิดเป็นร้อยละ  85.50

งบประมาณที�เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
แผนงาน/งาน งบประมาณทั�งสิ�น



ดาํเนินการไดท้นัที

            3. ผูรั้บผดิชอบแต่ละโครงการเร่งดาํเนินการตามกิจกรรมที�กาํหนดไวใ้นโครงการ

(ลงชื�อ)..........................................ผูร้ายงาน

(นางสาววรรณวนชั  จนัทร)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั

เป็นรายครั� ง

            2. ประชุมคณะทาํงานในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  เพื�อวางแผนการใชจ่้ายงบประมาณโดยจดัลาํดบั

ความสาํคญัในการดาํเนินการ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจะไดด้าํเนินการขออนุมติัโอนเปลี�ยนแปลงและเร่งรัดการ

            4. ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ เบิกจ่ายล่าชา้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที�กาํหนด 

            5.  กิจกรรมหรือโครงการดาํเนินการจดักิจกรรมล่าชา้

ข้อเสนอแนะ  แนวทางแก้ไข

            1. กาหนดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ใหทุ้กรายการสาํหรับงบประมาณที�ไดรั้บอนุมติัเงินประจาํงวด

ไดป้ระกาศใชจึ้งทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ ได้

            2. ในส่วนหมวดค่าทีดินและสิ�งก่อสร้างไดรั้บจดัสรรงบประมาณล่าชา้ทาํใหก้ารจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐอิเลก็ทรอนิกส์

(e-GP)  เป็นไปอยางล่าชา้

            3.  ผูรั้บจา้งไม่เขา้ดาํเนินการก่อสร้างตามกาํหนดในสญัญา   งานไม่แลว้เสร็จตามงวดงานเกิดความล่าชา้ในการ

เบิกจ่าย

ร้อยละ  91.67

             10. แผนงานการพานิชย ์ งบประมาณทั�งสิ�น  8,853,651 บาท  มีผลการเบิกจ่าย  จาํนวน  7,600,000 บาท  คิดเป็น    

ร้อยละ  91.67

ปัญหาอุปสรรค

             1. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)  และประกอบดว้ย พ.ร.ก ฉุกเฉิน

             7. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งบประมาณทั�งสิ�น  2,810,000  บาท  มีผลการเบิกจ่าย       

จาํนวน  2,400,000 บาท  คิดเป็น ร้อยละ  85.41

             8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบประมาณทั�งสิ�น  1,298,000  บาท  มีผลการเบิกจ่าย   จาํนวน       

1,090,000  บาท  คิดเป็น ร้อยละ  83.98

             9. แผนงานการพานิชย ์ งบประมาณทั�งสิ�น  72,000 บาท  มีผลการเบิกจ่าย  จาํนวน  66,000 บาท  คิดเป็น    

             6. แผนงานสร้างเขม็แขง็ของชุมชน  งบประมาณทั�งสิ�น  60,000  บาท  มีผลการเบิกจ่าย  จาํนวน  51,000 บาท     

คิดเป็น ร้อยละ  85.00


