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องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง 
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 



 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง 

เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

                          ****************************************************  
 ตามท่ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

คณะกรรมการดังกลาวจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือผูบริหารทองถ่ินอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือ

บุคคลภายนอกดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ได และใหรายงานการ

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

และสภาทองถ่ินพิจารณาแลวประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย    

ท่ัวกัน  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นั้น 

  บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง อําเภอเมืองมหาสารคาม ไดดําเนินการจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลวนําเสนอตอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน และสภาทองถ่ินพิจารณาแลวเสร็จเปนท่ีเรียบรอย จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563......................................................................                                                                

…………………   ………………………………………  
                                                                   (นายวิชัย  จําปาทิ) 

                ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง 

 



คํานํา 

ตามท่ี กระผม นายวิชัย จําปาทิ ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายก

องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ขอเรียนวาบัดนี้ไดสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว องคการบริหารสวนตําบล

หวยแอง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหเปนไปตามวิสัยทัศนของตําบลหวยแอง 

ซ่ึงไดกําหนดไว ประกอบกับประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยแองเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลหวยแอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือใหรายงานผล

การปฏิบัติงานบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง นั้น 

                       อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/546 วรรค 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

                        กระผม ขอใหความม่ันใจกับทุกทานวา ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหาร

สวนตําบลหวยแอง จะดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ดวยความตั้งใจอยาง 

แนวแนแทจริง.............................……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                            

………………………………………………………………………………………………………….……….         
…………………………………………………………………………….................................(นายวิชัย  จําปาทิ).............................                 

.....................................................................................................ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี.........  

........................................................................................................นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง...........     
…………………………………………………………………………………………………………….23 พฤศจิกายน 2563….………………..                   
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 สวนที่ 1 

บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 

1. นายวิชัย จําปาทิ ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการ

บริหารสวนตําบลหวยแอง ตั่งแตวันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 

2. ตามบทบัญญัติในมาตรา 58/546 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2562 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวน

ตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป และวรรค 6 

กําหนดใหรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตอสภาทองถ่ินและประชาชนทราบตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

2. เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 

จัดการท่ีดี พ.ศ.2546 ดานความโปรงใสตรวจสอบได 
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    สวนที่ 2 

                                           รายงานผลการปฏิบัติงาน 

                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารบริหารสวนตําบลหวยแองทุกทาน 

                      ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา  

ปงบประมาณ พ .ศ . 2563 และได เริ่มดําเนินการมาตั้ งแตวัน ท่ี  1 ตุลาคม  2562 จนถึงปจจุบัน  กระผม              

นายวิชัย  จําปาทิ ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ได

บริหารงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมา นั้น เพ่ือใหการบริหารงานและการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมภายใน

องคการบริหารสวนตําบลหวยแองเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

                   กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารตําบลหวยแองประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (หวงเวลา 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ท่ีผานมาดังนี้ 



 
     3 

         สวนที่ 3  

รายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                     องคการบริหารตําบลหวยแอง โดยกองคลังไดประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2547 หมวด 10 ขอ 100 และขอ 101 เพ่ือใหประชาชนไดทราบ ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เวลาอันสมควร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายงานรายรับองคการบริหารสวนตําบลหวยแองในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร  

1. ภาษีจัดเกบ็เอง 28,924.43 

2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร   13,763,766.76 

หมวดคาธรรมเนียม  

1. ใบอนุญาตและคาธรรมเนียม    21,465.10 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน  

1. รายไดจากทรัพยสิน   86,286.26 

หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย   

1. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   - 

หมวดรายไดเบ็ดเตลด็   

1. รายไดเบ็ดเตล็ด    3,771.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   

1. เงินอุดหนุนทั่วไปลดชองวางทางการคลัง - 

2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด - 

3. เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดําเนินภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.

(กําหนดวัตถุประสงค) 

11,203,875.00 

4. เงินอุดหนุนที่ไปอืน่ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน  

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

1. เงินอุดหนุนดานการศึกษา - 

2. เฉพาะกจิจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 6,005,313.00 

3. เฉพาะกจิจากกระทรวงวิทยาศาสตร - 

4. เฉพาะกจิจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย - 

5. เฉพาะกจิการเคหะแหงชาติ - 

6. เฉพาะกจิจากกระทรวงสาธารณสุข - 

7. เฉพาะกจิจากกรมโยธาธกิารและผังเมือง - 

8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการขางตน - 

หมวดเงินกู   

1. เงินกู (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออื่นๆ) - 

2. เงินกูกองทุนส่ิงแวดลอม - 

หมวดรายรบัอ่ืนๆ  

1. รายรับอื่นๆ   - 
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หมวดบัญชีเงินสะสม  

1. ยอดเงินสะสม ณ วันส้ินเดือนกันยายนของปงบประมาณ 7,763,950.05 

2. ยอดเงินทุนสํารองสะสม ณ วันส้ินเดือนกันยายนของปงบประมาณ 4,473,259.36 

รวมทั้งสิ้น 25,108,088.55 

รายงานรายจายองคการบริหารสวนตําบลหวยแองในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด จํานวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจายงบกลาง   

1. เงินชวยเหลือคาทําศพ - 

2. คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบีย้ - 

3. รายจายตามขอผูกพัน 80,000.00 

4. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บท.) 169,550.00 

5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 32,990.00 

6. เงินสํารองจาย 542,157.00 

7. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา - 

8. เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล - 

9. อื่นๆ นอกเหนอืจากรายการขางตน 5,386,960.00 

หมวดรายจายประจาํ  

1. เงินเดือนฝายการเมือง 1,737,754.00 

2. เงินเดือนฝายประจํา 8,652,392.00 

3. คาตอบแทน  1,108,272.00 

4. คาใชสอย 3,040,266.07 

5. คาวัสดุ 601,292.98 

6. คาสาธารณูปโภค 281,948.73 

7. เงินอุดหนุน 718,360.00 

8 อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน  

หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน   

1. คาครุภัณฑ 105,800.00 

2. คาที่ดินและส่ิงปลูกสราง 6,191,300.00 

3. จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ - 

4. จายจากเงินสะสม 1,995,170.00 

5. จายจากเงินกู - 

6. อื่นๆ นอกเหนอืจากรายการขางตน - 

รวมทั้งสิ้น 30,264,912.78 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย

1 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 194,500.00       0.00

2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 303,000.00       0.00

3 โครงการปรับปรุงถมดินหอประปาหมูบาน บานทางาม หมูที่ 4 9,500.00          0.00

4 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 59,670.00         0.00

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อขนผลผลิตทางการเกษตร เลียบลําหวย 237,500.00       0.00

บานหมากหญา หมูที่ 6

6 คาจางออกแบบ ที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมา 202,500.00       200,000.00       

ซึ่งสิ่งกอสราง

7 โครงการวางทอระบายน้ําเสีย หมูที่ 5 บานโคกลาม 412,000.00       0.00

8 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อขนผลผลิตทางการเกษตร ลงหินลูกรัง 181,000.00       0.00

บานโนนแสนสุข หมูที่ 8

9 โครงการกอสรางที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง 4,500,000.00     0.00

10 คาจางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมา 202,500.00       202,500.00       

ซึ่งสิ่งกอสราง

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อขนผลผลิตทางการเกษตร ลงหินลูกรัง 100,000.00       0.00

บานโสทอน หมูที่ 10

2,407,170.00    402,500.00      

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริมเกษตรปลอดสารพิษ

งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย

1 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม) 20,000.00 20,000.00

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 30,000.00 30,000.00

50,000.00 50,000.00

สวนที่ 4
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

           ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาในการบริหารราชการที่ไดบรรจุไวใน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณที่ขอกันเงินไว รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับการสนับ

สนุนจากรัฐบาล  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหวยแองไดรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปจัดทําเปนรายงาน เพื่อใชประกอบการ

หมายเหตุ

รวม

หมายเหตุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

แสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา อันเปนการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนการพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2564) ดังตอไปนี้ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการสรางชุมชนใหเขมแข็ง

งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย

1 โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ 30,000.00 0.00

2 โครงการพัฒนากลุมอาชีพผลิตภัณฑสินคาชุมชน 30,000.00 30,000.00

3 โครงการเยาวชนตนกลาตานยาเสพติด 30,000.00 0.00

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุกิจกรรมรดน้ําขอพร 40,000.00 0.00

5 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูพิการ/ผูดอยโอกาส 30,000.00 0.00

6 โครงการอบรมสงเสริมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุ 40,000.00 0.00

7 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,746,000.00 4,134,300.00

8 เบี้ยยังชีพผูพิการ 1,188,000.00 1,113,600.00

9 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 40,000.00 117,500.00

10 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหวยแอง 20,000.00 20,000.00

11 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 80,000.00 80,000.00

12 เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ 80,000.00 80,000.00

13 สํารองจาย 300,000.00       542,157.00       โอนเพิ่มงบประมาณ

14 โครงการจางหมาบริการปฏิบัติงานของพนักงานกูชีพ 540,000.00       480,000.00       

15 คาใชจายในการจัดตั้งระบบการแพทยฉุกเฉินประจําตําบล (EMS) 20,000.00         0.00

16 คาใชจายในการจัดจัดหาเครื่องแตงกายชุดปฏิบัติการสมาชิก อปพร. 50,000.00         50,000.00         โอนลดงบประมาณ

17 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. 50,000.00         50,000.00         โอนลดงบประมาณ

18 โครงการฝกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย 40,000.00         0.00

19 โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและปองกันภัยแกประชาชน 10,000.00         0.00

20 โครงการรณรงปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล 99,000.00         45,040.00         

21 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,000.00          0.00

22 โครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน 30,000.00         20,354.00         โอนลดงบประมาณ

23 โครงการปกปองสถาบัน 30,000.00         177,340.00       โอนเพิ่มงบประมาณ

24 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 30,000.00         0.00

25 โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 20,000.00         0.00

26 โครงการจัดทําแผนพับ ปายประชาสัมพันธดานโรคติดตอ โรคไมติดตอและโรคระบา 10,000.00         9,240.00          

27 โครงการปองกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต.หวยแอง 50,000.00         42,431.00         โอนงบประมาณตั้ง

จายเปนรายการใหม

28 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 20,000.00         8,570.00          

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 15,000.00         12,554.00         โอนงบประมาณตั้ง

(COVID - 19) จายเปนรายการใหม

30 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตําบล (SRRT) 20,000.00         0.00

หมายเหตุที่
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย

31 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 20,000.00         0.00

32 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1-10 200,000.00       200,000.00       

7,913,000.00    7,213,086.00    

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูและฟนฟูอารยธรรม

งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 30,000.00         29,750.00         

2 โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนของ ศพด. 10,000.00         0.00

3 โครงการประชุมผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00         9,345.00          

4 โครงการฝกอบรมและใหความรูผูปกครองฯ เรื่องการสงเสริมการเจริญเติบโตดาน 20,000.00         0.00

โภชนาการของเด็ก

5 โครงการสงเสริมพัฒนาครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00         0.00

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) 115,600.00       119,000.00       โอนเพิ่มงบประมาณ

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการ 64,410.00         67,800.00         โอนเพิ่มงบประมาณ

เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) 333,200.00       281,000.00       

9 คาบํารุงรักษาและซอมแซมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00         0.00

10 คาจางเหมาบริการ 80,000.00         70,000.00         

11 คาบํารุงรักษาและซอมแซมภายในกองการศึกษา 10,000.00         0.00

12 อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)โรงเรียน 180,000.00       180,000.00       

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.)

13 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5,000.00          0.00

14 โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผูบริหาร/สมาชิก อบต./พนักงานสวน 664,000.00       493,360.00       โอนลดงบประมาณ

ตําบล ของ อปท.

15 โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตานยาเสพติด 80,000.00         78,790.00         โอนลดงบประมาณ

16 โครงการประเพณีเขาพรรษา 30,000.00         0.00

17 โครงการฝกอบรมศีล 5 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000.00         0.00

18 โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ 50,000.00         0.00

19 คาจางเหมาบริการ 280,000.00       276,361.17       

20 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 80,000.00         151,336.00       โอนเพิ่มงบประมาณ

21 คาใชจายในการเลือกตั้ง 150,000.00       128,200.00       โอนลดงบประมาณ

22 คาตอสัญญาเว็บไซด 7,500.00          7,000.00          

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หมายเหตุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หมายเหตุ

รวม
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งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย

23 โครงการวันทองถิ่นไทย 2,000.00          2,000.00          

24 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร 25,000.00         25,000.00         

ปกครองสวนทองถิ่น

25 คาใชจายในการเดินทางไปราชการงานบริหารงานคลัง 50,000.00         102,144.00       โอนเพิ่มงบประมาณ

26 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียบทรัพยสิน 300,000.00       300,000.00       

27 โครงการพัฒนาประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี 5,000.00          3,000.00          

28 คาบํารุงรักษาและซอมแซมภายในงานบริหารงานคลัง 7,000.00          450.00             

29 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี/กลุมอาชีพ 30,000.00 30,000.00

30 โครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ 30,000.00 30,000.00

31 โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 0.00

32 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตําบลหวยแอง 10,000.00         0.00

2,958,710.00    2,664,072.17    

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย

1 โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 30,000.00         30,000.00         

2 โครงการจัดทําแผนพับ ปายประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม 10,000.00         0.00

3 โครงการดําเนินงานดานบริหารจัดการขยะมูลฝอย 20,000.00         15,000.00         

60,000.00        45,000.00        

                           - โครงการดําเนินการแลวเสร็จ   46 โครงการ  คิดเปนรอยละ   57.50  

                           - โครงการที่ไมไดดําเนินการ      34 โครงการ  คิดเปนรอยละ   43.50  

              ขอมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว จะแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาตามยุทธศาสตร และการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดการจัดสรรและใชจายจริงตามโครงการเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยสรุปไดดังนี้

หมายเหตุ : งบประมาณที่ตั้งไวและงบประมาณดําเนินการ มาจากรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง และการสนับสนุน

              หนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ , ภาคเอกชน สามารถโอนลด-โอนเพิ่ม ไดตามความเหมาะสม และถูกตองตามระเบียบขอบังคับ

งบประมาณ
หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม

                           - โครงการที่ไดรับงบประมาณ    80 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หมายเหตุ

รวม

รวม
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                 สถานการณทางการเมืองและสภาพทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019(COVID - 19) สงผลกระทบตอการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบ

ประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการทําใหภาพรวมของการใชงบประมาณไมเปนไปตามเปาประสงคยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนและ

แนวทางการพัฒนาที่วางไว ซึ่งผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยแองทุกระดับมิไดละเวนในการ

บริหาร และการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และตอบสนองตอ ความตองการ

ไดอยางตรงจุด ใหการดําเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีงบประมาณเพียงพอแกการเบิกจาย จึงมี

การโอนลด-เพิ่มงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 

ขอที่ 26 และ 27 โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ในดานการควบคุมคุณภาพของโครงการ

กอสรางทุกประเภท แมวาอาจจะตองปรับเปลี่ยนระยะเวลาดําเนินการบางโครงการออกไปอีกชวงระยะหนึ่ง เพื่อเปนการยัง

ประโยชนใหแกประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังกอใหเกิดความประหยัดและใชทรัพยากรอยางคุมคา ทําใหมีงบประมาณเหลือ

จายนํามาเพิ่มงบประมาณรายจายหรือตั้งเปนรายการใหมประจําปงบ ประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากนั้นแลวองคการบริหาร

สวนตําบลหวยแองยังใหความสําคัญตอการบํารุงรักษาฟนฟู ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมอันแสดงถึงการปก

ปองสถาบัน แสดงความจงรักภักดี ตระหนัก และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดจึงจัดและดําเนินงานโครงการฝก

อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลหวยแองใหประชาชนในทองถิ่นมีความรูยามเมื่อเกิดภัย

พิบัติ นอกจากนั้นแลวยังดําเนินงานโครงการปองกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ต.หวยแอง และ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งเปนโรคอุบัติใหมที่สงผล

กระทบไปทั่วโลก โดยองคการบริหารสวนตําบลหวยแองมีความตระหนักในการแกไขปญหา ตอบสนองตอความตองการ เพื่อ

พัฒนาพื้นที่ในตําบลหวยแองใหมีความเจริญรุงเรือง สะดวกสบาย นาอยู ประชาชนมีความสุข อยางยั่งยืน 

สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ


