
 

 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

( 1 ตลุาคม 2563- 30กันยายน 2564) 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามอําเภอศรีรัตนะ (กองคลัง)  จังหวัดศรีสะเกษ 
ที่ศก 89801/5 วันที่     12  ตุลาคม   2564 
 

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.2564 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

  เรื่องเดิม 

  ตามท่ีสํานักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาได้จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
ผู้เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 4การเบิกเงินข้อ 38 ก่อนการเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หน่วยงานผู้เบิกย่ืนแผนการใช้จ่ายเงิน
ต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่ความจําเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันและกองคลังได้ดําเนินการจัดทํา
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจําปีพ.ศ.2564 รายไตรมาสและประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว น้ัน 

  ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ได้ดําเนินงานและเบิกจ่ายเงิน ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด ดังน้ี 
 

 
  1.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  1.1  รายจ่ายจากเงินงบประมาณ  แยกตามหมวดรายจ่าย 
  หมวดงบกลาง       8,146,920.40 บาท 
  หมวดงบบุคลากร    10,370,113.00 บาท 
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  หมวดงบดําเนินงาน     2,772,378.62 บาท 
  หมวดงบลงทุน      3,572,205.00 บาท 
  หมวดงบรายจ่ายอ่ืน          26,500.00 บาท 
  หมวดงบเงินอุดหนุน    1,362,000.00 บาท 
  รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณทั้งสิ้น          26,250,117.02 บาท 
 
  1.2 รายรับ 

         
  หมวดภาษีอากร           14,283.75 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต          1,383.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          33,282.74 บาท 
  รายได้เบ็ดเตล็ด           52,210.00 บาท 
  รายได้จากทุน      -  บาท 
  ภาษีจัดสรร     15,305,959.69 บาท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป     13,267,709.55 บาท 
  รวมรายรับ ทั้งสิ้น    28,674,828.73 บาท 
  
 



 

 

 

-3- 
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจาํปี พ.ศ.2564 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรตันะ  จังหวัดศรสีะเกษ 

 

งาน 
งบประมาณ

อนุมตั(ิบาท) 

โอนเพิม่ 

(บาท) 

โอนลด 

(บาท) 

งบประมาณ

ทัง้สิน้ (บาท) 

ผกูพนั 

(บาท) 

รอ้ยละ เบกิจา่ย 

(บาท) 

รอ้ยละ งบประมาณ

คงเหลอื 

(บาท) 

รอ้ยละ 

แผนงานงบกลาง 

 

8,311,973.00 677,673.00 0.00 8,989,646.00 65,900.00 0.70 8,146,920.40 

 

90.70 776,825.60 

 

8.60 

แผนงานเคหะและชุมชน 5,947,450.00 1,290,300.00 1,285,300.00 5,952,245.00 1,152,485.00 19.36 3,268,029.48 54.90 1,531,935.52 25.74 

แผนงานงานบรหิารทัว่ไป 12,877,960.00 80,000.00 107,000.00 12,850,960.00 682,960.00 5.30 8,506,965.47 66.20 3,661,034.53 28.50 

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 470,000.00 102,000.00 0.00 572,000.00 0.00 - 150,787.52 26.36 421,212.48 73.64 

แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

455,000.00 0.00 280,000.00 175,000.00 0.00 - 35,000.00 20.00 140,000.00 80.00 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 841,000.00 0.00 0.00 841,000.00 0.00 - 512,800.00 60.98 328,200.00 39.02 

แผนงานสาธารณสขุ 299,000.00 200,000.00 0.00 499,000.00 0.00 - 425,254.00 85.22 73,746.00 14.78 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 - 0.00 - 50,000.00 100.00 

แผนงานการศกึษา 4,911,550.00 10,000.00 687,673.00 4,233,877.00 0.00 - 3,425,100.15 80.90 808,776.85 19.10 

แผนงานการเกษตร 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00 - 300.00 0.14 209,700.00 99.86 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 34,373,933.00 บาท 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จาํนวน 26,250,117.02 บาท 
คิดเป็นร้อยละ  76.36  ของงบประมาณที่ต้ังไว้  การเบิกจ่ายจําแนกตามแผนงาน ดังน้ี 
 1.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 8,989,646 มผีลการเบิกจ่าย จํานวน 8,212,820.40 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 91.40  
 2.แผนงานเคหะชุมชน  งบประมาณทั้งสิ้น 5,952,245 มผีลการเบิกจ่าย จํานวน 4,420,514.48 
บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 74.26 
 3.แผนงานงานบริหารทั่วไป  งบประมาณทั้งสิ้น 12,850,960  มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 
9,189,925.47  บาท  คิดเป็นร้อยละ 71.50 
 4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 572,000  มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 
150,787.52   บาท  คิดเป็นร้อยละ 26.36 
 5.แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 175,000  มีผลการเบิกจ่าย 
จํานวน 35,000.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 6.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 841,000  มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 
512,800.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.98 
 7.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 499,000  มผีลการเบิกจ่าย จํานวน 425,254.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 85.22 
 8.แผนงานสังคมสงเคราะห ์งบประมาณทั้งสิ้น 50,000  มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 0  บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 0 
 9.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 4,233,877   มีผลการเบิกจา่ย จํานวน  3,425,100.15  
บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 80.90 
 10.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 210,000  มผีลการเบิกจ่าย จํานวน 300.00  บาท  คิด
เป็นร้อยละ 0.14  
 
 2.ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
 ความสําเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ร้อยละของจํานวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง  ณ  วันที่  30  กันยายน 2564 
 เปรียบเทียบกับรายได้  รายรับจริง  ประกอบด้วย 
  1.รายได้ที่ อปท.จัดเก็บเอง 
  2.รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพ่ิมให้ 
  3.เงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 
  26,250,117.02 x 100 =  คดิเปน็ร้อยละ  91.55    
 

  28,674,828.73 
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 3.ปญัหา  อุปสรรค 
  1. โครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณ 
 รายจ่ายประจําปีได้  เน่ืองจากค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกได้  เพราะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ 
 ที่เก่ียวข้อง ทําให้มีงบประมาณเหลือจ่ายเกินความจําเป็น 
  2.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พ้ืนที่ดําเนินการหรือยกเลิก 
 โครงการเพราะปัญหาพ้ืนที่ดําเนินการ 
  3.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ  กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี   ทําให้การดําเนินการล่าช้า 
 4.แนวทางแกไ้ข/ข้อเสนอเพื่อพจิารณา  ข้อเสนอแนะ 
  1.ควรคัดเลือกโครงการท่ีมีความพร้อมในการดําเนินการ เพ่ือบรรจุในข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  2.ผู้จัดทําโครงการแต่ละงาน  แต่ละโครงการ  ควรศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับระเบียบที่ 
 เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของตนเอง  เพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการให ้ใกล้เคียงกับ 
 ค่าใช้จ่ายจริง 
  3.ถ้ามีงบประมาณในรายการใดเหลือจ่ายหรือหมดความจําเป็นควรโอนงบประมาณ 
 ไปดําเนินการรายการที่จําเป็น  เพ่ือผลสําเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ศรีโนนงาม จะได้เพ่ิมสูงขึ้น 
  4.แต่งต้ังคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 และประชุม 
 เร่งรัด ติดตาม การดําเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเน่ือง 
  5.จัดทําแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดําเนินการ เพ่ือให้การดําเนินงานและ 
 การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน  พร้อมติดตามผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์  และ 
 ประเมินสถานการณ์  เพ่ือเร่งรัดหน่วยที่ที่ดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      (ลงช่ือ)     บุญเลี้ยง  ชัยเขต 
       (นางบุญเลี้ยง    ชัยเขต) 
      นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน 
        ผู้อํานวยการกองคลัง 
      

 - ทราบ  -        

 (ลงช่ือ)      ปรัชญา   ปาณาตี        อินศร    บุญสาง 

  (นายปรัชญา     ปาณาตี)               (นายอินศร    บุญสาง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  


