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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่ง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน
ท่านประธานสภาองค์บริหารส่วนตาบลห้วยแอ่ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยแอ่ง ที่เคารพทุกท่าน
ตามที่ดิฉัน นางธนัญญา ชินวรรณ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่ง เมื่อวันที่
28 กันยายน พ.ศ. 2559 ขอเรียนว่าบัดนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ 2559 แล้วองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแอ่ง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2559 ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของตาบล
ห้วยแอ่ง ที่กาหนดไว้ว่า
“ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งการ
เรียนรู้ อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”
และได้ใช้วิสัยทัศน์ ดังกล่าวเป็นแนวทางในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยแอ่ง ในรอบปีที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่ง ได้ดาเนินงาน มาครบหนึ่งปีอีกครั้ง ซึ่ง
ตาม มาตรา 58/5 แห่งพระบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และพระ
บัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (เพิ่มเติมฉบับที่5) พ.ศ. 2546 กาหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกปี องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่งจึงได้รวบรวมผลการดาเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา และได้ จัดทาเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งได้ให้กับท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่งทุกท่าน เพื่อได้ใช้
ประกอบการแถลงผลงานในวันนี้ และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมาให้ทุก
ท่านได้รับทราบดังนี้
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วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่ง
“ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งการ
เรียนรู้ อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่ง
1. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา
1.1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนในด้านต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างในเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
1.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาที่เพียงพอ ทั้งในด้าน วัสดุ อุปกรณ์ การเรียน
การสอน หนังสือแบบเรียน สื่อการเรียนทุกชนิ
1.3 สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม แก่นักเรียนทุกโรงเรียน ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ
1.4 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ ก ให้เป็นศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมต่อการ
ให้บริ การและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป กครอง อย่างทั่วถึงและเพียงพออีกทั้ง เพิ่มการตรวจดูแลสุขภาพ และ
พัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง
1.5 ประสานการสนับสนุนเครื่องเล่ นสนาม ให้ แก่เด็กเล็ ก จากบริษัทเอกชนทั้งนี้
เพื่อให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและตอบแทนสังคมท้องถิ่น เพื่อเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของ
รัฐและเอกชน
1.6 ส่ งเสริ มการพัฒ นาการเรียนรู้ ของประชาชน โดยจัดให้มีห้ องสมุดชุมชน และ
พัฒนาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตาบลอย่างทั่วถึง
2. นโยบายการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
2.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุน การอนุรั กษ์ วัฒ นธรรม และประเพณี ของท้องถิ่นอย่า ง
ต่อเนื่อง และให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เช่น ประเพณีงานวันสงกรานต์ และการรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุประจาปี ประเพณีแห่เทียนจานาพรรษา และงานประเพณีอื่น ๆ ของท้องถิ่น พร้อมทั้งการปรับนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสาน และพัฒนาให้คง อยู่คู่ชุมชนต่อไป
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้เกิดความรักในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น
การอนุรักษ์ดนตรีไทย
ด้านกีฬา
จัดให้มีการส่งเสริมการกีฬาแก่ประชาชนทุกวัย อย่างทั่วถึง อีกทั้ง สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาชุมชนห่างไกลยาเสพติด และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน
ด้านชุมชน
สนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคม และการออกหน่วย อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
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3. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 พัฒนาระบบขนส่ง คมนาคม ให้มีความสะดวก ทั้งในด้านถนน การวางท่อระบาย
น้า ให้เพียงพอและทั่วถึง ทั้งตาบล พร้อมต่อการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3.2 ประสานโครงการขยายเขตไฟฟูา และติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เพื่อบริการประชาชน
ให้เพียงพอต่อความต้องการทั่วทั้งตาบล
3.3 พัฒนาระบบการให้บริการประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอ
ต่อความต้องการอย่างทั่วถึงทั้งตาบล
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประจาหมู่บ้าน เพื่อการใช้เป็น
สถานที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน รวมถึงการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น
4. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตของประชาชน นับเป็นภารกิจสาคัญที่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่ง
ต้องดาเนินการโดยมีหลักการทางานที่จะต้องยึดถือไว้ว่า “คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น จะต้องดีขึ้น หรือไม่ต่า
กว่าเดิม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน”
นโยบายที่กระผมได้วางไว้เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย
1. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับสถานีอนามัยตาบลห้วยแอ่ง
2. สนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
3. โครงการรณรงค์พ่นหมอกควัน กาจัดยุง แมลงวัน และการปูองกันโรคไข้เลือดออก
4. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
5. โครงการคัดแยกขยะ สิ่งปฏิกูล จัดหาถังรองรับขยะและปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ
จะเห็นได้ว่า โครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น นับเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของประชาชน
เนื่องมาจากคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นได้นั้นต้องเริ่มมาจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และอยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี จึงจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ดีขึ้น
นอกจากโครงการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว กระผมยังเล็งเห็นถึงปัญหาด้านยาเสพติด ที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้วาง “โครงการกีฬาต้านยาเสพติด” เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เพราะเด็กและเยาวชน ถือเป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติในอนาคต
เพื่อเสริมสร้างการเป็นชุมชนเข้มแข็ง และปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งส่งเสริมให้เยาชนเกิดความตระหนักถึงการรัก
ท้องถิ่น และได้ร่วมพัฒนาท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ ครอบครัวและชุมชน
นอกเหนือจากโครงการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีโครงการอื่นที่สาคัญที่จะสนับสนุน ในด้าน
คุณภาพชีวิต อีกหลายโครงการคือ
1. ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติ
2. โครงการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรชีวภาพ
3. โครงการปลูกปุาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
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5. นโยบายการพัฒนาด้านอาชีพและสวัสดิการ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2558) ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ บนฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของชุ มชน เน้น
การผลิต เพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่ม สนับสนุนการพัฒนาความรู้
ด้านการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ
องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยแอ่ง ในฐานะหน่ ว ยงานที่อยู่ใ กล้ ชิดประชาชน จึง มี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ที่สาคัญ
ดังนั้นกระผมจึงได้วางนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชน ไว้ดังต่อไปนี้
1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพ
2. จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้การพัฒนาอาชีพหลัก อาชีพรองโดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ เป็นวิทยากร
นอกจากการพัฒนาด้านอาชีพของประชาชนแล้ว การจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนถือเป็นสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งกระผมได้วางโครงการด้านสวัสดิการไว้ดังต่อไปนี้
1. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ ด้อยโอกาสและผู้พิการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
เอดส์
2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
3. สนับสนุนกลุ่มอาสาสมัคร ตารวจชุมชน อปพร.
4. จัดตั้งศูนย์ อปพร. เพื่อบริการพี่น้องประชาชน
นโยบายในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้านที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุก ๆ ฝุาย ทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่งทุกท่าน กระผมขอความร่วมมือจากท่านในการดาเนินงาน
และขอให้ ความมั่น ใจว่า นับจากนี้ไปกระผมจะบริห ารงานให้ เป็นไปเพื่อความอยู่ ดีมีสุ ขของ
ประชาชนชาวตาบลห้วยแอ่ง ดังคาขวัญที่ว่า “ทุกสิ่งเพื่อประชา ห้วยแอ่ง” และสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาของประเทศ และของจังหวัดมหาสารคาม ที่จะมุ่งเน้นให้เกิดสังคมเพื่อการอยู่
ดีมีสุข อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง อยู่ดี กินดี และเป็นสังคมสมานฉันท์
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัขขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่ง
ข้อมูลทั่วไป
1. ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของประเทศไทยตั้งอยู่
ถนนทางหลวงหมายเลข 23 หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยแอ่ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ 17.79
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตาบลท่าตูม อาเภอเมืองมหาสารคาม
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลสีแก้วและตาบลโพธิ์สัย อาเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
- ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลหนองกุง อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลเขวา อาเภอเมืองมหาสารคาม

5
2. สภาพทางภูมิศาสตร์
สภาพอากาศเป็นแบบร้อนชื้น อุณหภูมิอยู่ในช่วง 24-37 องศาเซลเซียส
3. เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่ง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน 992
ครัวเรือน และมีประชากรรวม 3,685 คน
จานวนประชากรตาบลห้วยแอ่ง แยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชาย
หขิง
รวม
1
106
113
219
2
276
287
563
3
197
221
418
4
243
250
493
5
170
187
357
6
210
225
435
7
84
91
175
8
66
73
139
9
192
208
400
10
255
231
486
รวม
1,799
1,886
3,685
4. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
- การปศุสัตว์ สัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ นิยมเลี้ยงไว้
บริโภคในครัวเรือนและขายมากกว่าเลี้ยงไว้ใช้งาน
- การเพาะปลูก การทานาปี นาปรัง และปลูกพืชทั่วไป ผักที่นิยมปลูก เช่น ผักบุ้ง โหระพา
แมงลัก ผักกาด หน่อไม้
- การประมง มีการทาการประมงน้าจืดในอ่างเก็บน้าห้วยแอ่ง ลาน้า ลาห้วย สาหรับบริโภค
ในครัวเรือน ที่เหลือก็ขายในพื้นที่
- การอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงสีข้าวตามหมู่บ้านต่าง ๆ โรงหล่อเสา
ปูน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่
หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตาบล
- ปั้มน้ามันขนาดเล็ก
จานวน
1
แห่ง
- โรงสี ขนาดครอบครัวและขนาดกลาง
จานวน
21
แห่ง
- โรงแรม/รีสอร์ท
จานวน
2
แห่ง
- ร้านค้าของชาหรือของเบ็ดเตล็ด
จานวน
35
แห่ง
- ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์
จานวน
4
แห่ง
- ร้านซ่อมรถยนต์
จานวน
2
แห่ง
- ร้านขายวัสดุและการเกษตร
จานวน
6
แห่ง
- ร้านอาหาร
จานวน
5
แห่ง
- แหล่งจาหน่ายพันธุ์ปลา
จานวน
1
แห่ง
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5. สภาพสังคม
5.1 การศึกษา มีโรงเรียน ดังนี้
5.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
5.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 2 แห่ง
5.1.3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 1 แห่ง
5.1.4 ศูนย์การเรียนชุมชน 1 ศูนย์
5.1.5 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จานวน 1 แห่ง
5.1.6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน 7 แห่ง
5.2 สถาบันและองค์กรศาสนา
5.2.1 วัด 11 แห่ง
5.3 สาธารณสุข
5.3.1 สถานีอนามัย 1 แห่ง
5.3.2 สถานีอนามัยประจาหมู่บ้าน 1 แห่ง
6. การบริการพื้นฐาน
6.1 การคมนาคมมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ผ่านหน้า ทีท่ าการองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยแอ่ง ถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน คสล.
6.2 การไฟฟูา
6.2.1 มีไฟฟูาใช้ ทุกครัวเรือน
6.2.2 มีไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 90 %
6.3 แหล่งน้าธรรมชาติ ลาน้า ลาห้วย จานวน 2 สาย
6.4 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
6.4.1 ฝาย 12 แห่ง
7. ภาคอุตสาหกรรม
ตาบลห้วยแอ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่ จานวน 3 แห่ง
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่ง ในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขนส่งสินค้า
เกษตรสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น
2) ปรับปรุงร่องระบายน้าเพื่อไม่ให้มีน้าขังก่อให้เกิดลูกน้า
และมลภาวะไม่สวยงาม
3) ขยายเขตไฟฟูาไปตามแหล่งการเกษตร
4) ปรับปรุงระบบประปา / น้าบาดาล
5) ปรับปรุงสะพาน

2. การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ

1) พัฒนาแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้มากสาหรับ
การเกษตร
2) ก่อสร้างคลองส่งน้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุม
3) พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้หมู่บ้านและชุมชน
ผลิตสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ

3. การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายองค์กรด้วยการมี ส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน
2) ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนในแต่ละระดับให้มี
ความเข้มแข็ง
3) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีหลากหลายทางอาชีพ
และมีความยั่งยืน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพื่อให้
ประชาชนออกกาลังกาย
5) ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งตนเองได้
6) สร้างความปลอดภัยในชุมชน

4. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ฟื้นฟูอารยธรรม

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกรูปแบบ
และทุกระบบ
2) พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านและชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบด้าน
ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ กฎหมาย สังคมและการเมือง
3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของ
หมู่บ้านและชุมชน
4) สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
1) ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติและปุาไม้ให้
ยั่งยืน
2) สร้างจิตสานึกแก่เยาวชนในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและหวง
แหนธรรมชาติ
3) บริหารจัดการขยะให้ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4) ปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อปูองกันการ
พังทลายของดิน
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สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแอ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานรายรับปี 2559
อบต.ห้วยแอ่ง อ.เมืองจ.มหาสารคาม
จานวนเงิน (บาท)
13,839,691.37
76,419.36

หมวด
หมวดภาษีอากร
1. ภาษีจัดเก็บเอง

2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร

13,763,272.01

หมวดค่าธรรมเนียม

13,214.40
13,214.40

1. ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

55,207.53
55,207.53

1. รายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

-

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

8,490.00
8,490.00

1. รายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่างทางการคลัง

4,344,937.00
-

2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
3. เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดาเนินภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่

4,344,937.00

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา

6,078,955.00
726,755.00

-

อปท.(กาหนดวัตถุประสงค์)
4. เงินอุดหนุนที่ไปอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

2. เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
4. เฉพาะกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5. เฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ
6. เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข
7. เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

5,352,200.00

หมวดเงินกู้

1. เงินกู้ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออื่นๆ)
2. เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม

-

หมวดรายรับอื่นๆ

1. รายรับอื่นๆ

-

หมวดบัขชีเงินสะสม

1. ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ
2. ยอดเงินทุนสารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ

3,970,682.53
3,079,455.18
รวมทั้งสิ้น

31,390,633.01
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รายงานรายจ่ายปี 2559
อบต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จานวนเงิน (บาท)
696,422.00

หมวด
หมวดรายจ่ายงบกลาง
1. เงินช่วยเหลือค่าทาศพ

2. ค่าชาระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
4. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.)
5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
6. เงินสารองจ่าย
7. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
8. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
9. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

155,770.00

540,652.00

หมวดรายจ่ายประจา
1. เงินเดือน (ฝุายการเมืองและฝุายประจา)

14,098,665.19
7,587,151.00

2. ค่าจ้างประจา
3. ค่าจ้างชั่วคราว
4. ค่าตอบแทน
5. ค่าใช้สอย
6. ค่าวัสดุ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. เงินอุดหนุน
9. อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

342,160.00
648,600.00
427,121.00
3,099,989.32
993,882.76
248,764.11
751,000.00
0.00

หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์

1,000,002.52
297,300.00

2. ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4. จ่ายจากเงินสะสม
5. จ่ายจากเงินกู้
6. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

702,702.52
รวมทั้งสิ้น

15,795,092.71
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