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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                          ****************************************************  
 ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
คณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้ และให้รายงานการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย    
ทั่วกัน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และสภาทอ้งถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564.....................................................................                                                                

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

               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 

 



คำนำ 

ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5  ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอน
ดำเนินการ ดังนี้ (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น       
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำ
และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น   

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จึงได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น    และใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการ
ทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ของ ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  

             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
                                                                            12 ตุลาคม 2564    

 
 
 
 
 
  

 
 
 



 
สารบัญ 

เรื่อง                               หน้า 

ส่วนที่  1  บทนำ                                                                                  
              - บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์                1 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม                                                                                   
     - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                2 
ส่วนที่  3  บัญชีโครงการ/กิจกรรม                                                                                   
     - รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                          3 
ส่วนที่  4  บัญชีโครงการ/กิจกรรม                                                                   4-46 
     -2รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          5 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน 

               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
                                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
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   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  
สำหรับการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 

                              ระหว่างวันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2564 
                      ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนตำบลห้วยแอง่ 
                        อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ.2562 มาตรา 58/546 วรรค 5 



 
คำนำ 

ตามที่ กระผม  นายวิชัย จำปาทิ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ขอเรียนว่าบัดนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของตำบลห้วยแอ่ง 
ซึ่งได้กำหนดไว้ ประกอบกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือให้
รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่ง นั้น 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 มาตรา 58/546 วรรค 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี 

กระผม ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยแอ่ง จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความตั้งใจอย่าง 
แน่วแน่แท้จริง………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                   

…………………………………………………………………………………………..  
            (นายวิชัย  จำปาทิ)            
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่   
...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง             

                                                                                         23 พฤศจิกายน 2564



สารบัญ 

หน้า 
 

ส่วนที่ 1 
 
1 

- บทนำ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

ส่วนที่ 2  2 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 3 3 
- รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 4 5 
- รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 

หลักการและเหตุผล 
1. นายวิชัย จำปาทิ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ต้ังแตว่ันที่ 17 กรกฎาคม 2562 
2. ตามบทบัญญัติในมาตรา 58/546 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรค 6 
กำหนดใหร้ายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
2. เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

จัดการที่ดี พ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 



2    

    ส่วนที่ 2 
                                           รายงานผลการปฏิบัติงาน 
                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งทุกท่าน 

                      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ  
ปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 และได้ เริ่มดำเนินการมาตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2563 จนถึงปัจจุบัน กระผม              
นายวิชัย  จำปาทิ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้
บริหารงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา นั้น เพ่ือให้การบริหารงานและการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

                   กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารตำบลห้วยแอ่งประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ที่ผ่านมาดังนี้ 



 
     3 

         ส่วนที่ 3  
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                     องค์การบริหารตำบลห้วยแอ่ง โดยกองคลังได้ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 หมวด 10 ข้อ 100 และข้อ 101 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เวลาอันสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายงานรายรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด จำนวนเงิน (บาท) 

หมวดภาษีอากร  

1. ภาษีจัดเกบ็เอง 37,702.94 

2. ภาษีรัฐบาลจัดสรร   13,763,766.76 

หมวดค่าธรรมเนียม  

1. ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม    9,413.85 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  

1. รายได้จากทรัพย์สิน   37,797.31 

หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์   

1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์   - 

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็   

1. รายได้เบ็ดเตล็ด    5,000 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   

1. เงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่างทางการคลัง - 

2. เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด - 

3. เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดำเนินภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
(กำหนดวัตถุประสงค์) 

11,203,875.00 

4. เงินอุดหนุนที่ไปอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น  

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

1. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา - 

2. เฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11,868,504.10 

3. เฉพาะกจิจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ - 

4. เฉพาะกจิจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย - 

5. เฉพาะกจิการเคหะแห่งชาต ิ - 

6. เฉพาะกจิจากกระทรวงสาธารณสุข - 

7. เฉพาะกจิจากกรมโยธาธกิารและผังเมือง - 

8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น - 

หมวดเงินกู้   

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

2. เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม - 

หมวดรายรบัอ่ืนๆ  

1. รายรับอื่นๆ   - 

หมวดบัญชีเงินสะสม  

1. ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 11,096,072.55 

2. ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ 6,018,102.03 

รวมทั้งสิ้น 54,040,234.54 

 

 

 



 
รายงานรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมวด จำนวนเงิน (บาท) 

หมวดรายจ่ายงบกลาง   

1. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ - 

2. ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ - 

3. รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 80,000.00 

4. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.) 338,000.00 

5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 29,928.00 

6. เงินสำรองจ่าย - 

7. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา - 

8. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล - 

9. อื่นๆ นอกเหนอืจากรายการขา้งต้น 5,894,363.00 

หมวดรายจ่ายประจำ  

1. เงินเดือนฝ่ายการเมือง 1,627,200.00 

2. เงินเดือนฝ่ายประจำ 10,659,998.00 

3. ค่าตอบแทน  1,142,441.00 

4. ค่าใช้สอย 2,784,339.61 

5. ค่าวัสด ุ 832,311.24 

6. ค่าสาธารณูปโภค 231,463.26 

7. เงินอุดหนุน 1,387,993.35 

8 อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น  

หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน   

1. ค่าครุภัณฑ์ 179,500.00 

2. ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 486,000.00 

3. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ - 

4. จ่ายจากเงินสะสม 1,384,200.00 

5. จ่ายจากเงินกู ้ - 

6. อื่นๆ นอกเหนอืจากรายการขา้งต้น - 

รวมทั้งสิ้น 44,171,912.04 

 
 
 
 
 
 



                   5

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

1 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 194,500.00       0.00

2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 303,000.00       0.00

3 โครงการปรับปรุงถมดินหอประปาหมู่บ้าน บ้านท่างาม หมู่ท่ี 4 9,500.00          0.00

4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 59,670.00         0.00

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือขนผลผลิตทางการเกษตร เลียบล าห้วย 237,500.00       0.00

บ้านหมากหญ้า หมู่ท่ี 6

6 ค่าจ้างออกแบบ ท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มา 202,500.00       200,000.00       

ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

7 โครงการวางท่อระบายน้ าเสีย หมู่ท่ี 5 บ้านโคกล่าม 412,000.00       0.00

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือขนผลผลิตทางการเกษตร ลงหินลูกรัง 181,000.00       0.00

บ้านโนนแสนสุข หมู่ท่ี 8

9 โครงการก่อสร้างท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 4,500,000.00     0.00

10 ค่าจ้างควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มา 202,500.00       202,500.00       

ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือขนผลผลิตทางการเกษตร ลงหินลูกรัง 100,000.00       0.00

บ้านโสทอน หมู่ท่ี 10

2,407,170.00    402,500.00      

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ

งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม่) 20,000.00 20,000.00

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพรอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 30,000.00 30,000.00

50,000.00 50,000.00

ส่วนท่ี 4
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในการบริหารราชการท่ีได้บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณท่ีขอกันเงินไว้ รวมท้ังงบประมาณท่ีได้รับการสนับ
สนุนจากรัฐบาล  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่งได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีจัดท าเป็นรายงาน เพ่ือใช้ประกอบการ

หมายเหตุ

รวม

หมายเหตุ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รวม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

แสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา อันเป็นการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนการพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2564) ดังต่อไปน้ี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 30,000.00 0.00

2 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 30,000.00 30,000.00

3 โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด 30,000.00 0.00

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกิจกรรมรดน้ าขอพร 40,000.00 0.00

5 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 30,000.00 0.00

6 โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ 40,000.00 0.00

7 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 4,746,000.00 4,134,300.00

8 เบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,188,000.00 1,113,600.00

9 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 40,000.00 117,500.00

10 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลห้วยแอ่ง 20,000.00 20,000.00

11 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 80,000.00 80,000.00

12 เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ 80,000.00 80,000.00

13 ส ารองจ่าย 300,000.00       542,157.00       โอนเพ่ิมงบประมาณ
14 โครงการจ้างหมาบริการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ชีพ 540,000.00       480,000.00       

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล (EMS) 20,000.00         0.00

16 ค่าใช้จ่ายในการจัดจัดหาเคร่ืองแต่งกายชุดปฏิบัติการสมาชิก อปพร. 50,000.00         50,000.00         โอนลดงบประมาณ
17 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 50,000.00         50,000.00         โอนลดงบประมาณ
18 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 40,000.00         0.00

19 โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้เก่ียวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน 10,000.00         0.00

20 โครงการรณรงป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 99,000.00         45,040.00         

21 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000.00          0.00

22 โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน 30,000.00         20,354.00         โอนลดงบประมาณ
23 โครงการปกป้องสถาบัน 30,000.00         177,340.00       โอนเพ่ิมงบประมาณ
24 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 30,000.00         0.00

25 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 20,000.00         0.00

26 โครงการจัดท าแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคระบาด 10,000.00         9,240.00          

27 โครงการป้องกันการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ต.ห้วยแอ่ง 50,000.00         42,431.00         โอนงบประมาณต้ัง

จ่ายเป็นรายการใหม่
28 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 20,000.00         8,570.00          

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 15,000.00         12,554.00         โอนงบประมาณต้ัง
(COVID - 19) จ่ายเป็นรายการใหม่

30 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วระดับต าบล (SRRT) 20,000.00         0.00

หมายเหตุท่ี
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

31 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 20,000.00         0.00

32 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1-10 200,000.00       200,000.00       

7,913,000.00    7,213,086.00    

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟูอารยธรรม

งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000.00         29,750.00         

2 โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนของ ศพด. 10,000.00         0.00

3 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00         9,345.00          

4 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ผู้ปกครองฯ เร่ืองการส่งเสริมการเจริญเติบโตด้าน 20,000.00         0.00

โภชนาการของเด็ก

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00         0.00

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 115,600.00       119,000.00       โอนเพ่ิมงบประมาณ
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ 64,410.00         67,800.00         โอนเพ่ิมงบประมาณ

เรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 333,200.00       281,000.00       

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000.00         0.00

10 ค่าจ้างเหมาบริการ 80,000.00         70,000.00         

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมภายในกองการศึกษา 10,000.00         0.00

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

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา(สพฐ.)

13 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5,000.00          0.00

14 โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิก อบต./พนักงานส่วน 664,000.00       493,360.00       โอนลดงบประมาณ
ต าบล ของ อปท.

15 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ต้านยาเสพติด 80,000.00         78,790.00         โอนลดงบประมาณ
16 โครงการประเพณีเข้าพรรษา 30,000.00         0.00

17 โครงการฝึกอบรมศีล 5 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000.00         0.00

18 โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 50,000.00         0.00

19 ค่าจ้างเหมาบริการ 280,000.00       276,361.17       

20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 80,000.00         151,336.00       โอนเพ่ิมงบประมาณ
21 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 150,000.00       128,200.00       โอนลดงบประมาณ
22 ค่าต่อสัญญาเว็บไซด์ 7,500.00          7,000.00          

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หมายเหตุ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หมายเหตุ

รวม
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งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

23 โครงการวันท้องถ่ินไทย 2,000.00          2,000.00          

24 อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 25,000.00         25,000.00         

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

25 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการงานบริหารงานคลัง 50,000.00         102,144.00       โอนเพ่ิมงบประมาณ
26 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียบทรัพย์สิน 300,000.00       300,000.00       

27 โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 5,000.00          3,000.00          

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมภายในงานบริหารงานคลัง 7,000.00          450.00             

29 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ 30,000.00 30,000.00

30 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 30,000.00 30,000.00

31 โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 0.00

32 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ต าบลห้วยแอ่ง 10,000.00         0.00

2,958,710.00    2,664,072.17    

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

1 โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 30,000.00         30,000.00         

2 โครงการจัดท าแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านส่ิงแวดล้อม 10,000.00         0.00

3 โครงการด าเนินงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย 20,000.00         15,000.00         

60,000.00        45,000.00        

                           - โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ   46 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   57.50  
                           - โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ      34 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   43.50  

              ข้อมูลท่ีรวบรวมจากการรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้การจัดสรรและใช้จ่ายจริงตามโครงการเม่ือส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยสรุปได้ดังน้ี

หมายเหตุ : งบประมาณท่ีต้ังไว้และงบประมาณด าเนินการ มาจากรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง และการสนับสนุน
              หน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐ , ภาคเอกชน สามารถโอนลด-โอนเพ่ิม ได้ตามความเหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

งบประมาณ
หมายเหตุท่ี โครงการ/กิจกรรม

                           - โครงการท่ีได้รับงบประมาณ    80 โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หมายเหตุ

รวม

รวม
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                 สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
2019(COVID - 19) ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการท าให้ภาพรวมของการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนและ
แนวทางการพัฒนาท่ีวางไว้ ซ่ึงผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่งทุกระดับมิได้ละเว้นในการ
บริหาร และการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และตอบสนองต่อ ความต้องการ
ได้อย่างตรงจุด ให้การด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึงมี
การโอนลด-เพ่ิมงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 
ข้อท่ี 26 และ 27 โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ในด้านการควบคุมคุณภาพของโครงการ
ก่อสร้างทุกประเภท แม้ว่าอาจจะต้องปรับเปล่ียนระยะเวลาด าเนินการบางโครงการออกไปอีกช่วงระยะหน่ึง เพ่ือเป็นการยัง
ประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากน้ันยังก่อให้เกิดความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ท าให้มีงบประมาณเหลือ
จ่ายน ามาเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายหรือต้ังเป็นรายการใหม่ประจ าปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 นอกจากน้ันแล้วองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแอ่งยังให้ความส าคัญต่อการบ ารุงรักษาฟ้ืนฟู ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมอันแสดงถึงการปก
ป้องสถาบัน แสดงความจงรักภักดี ตระหนัก และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้จึงจัดและด าเนินงานโครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่งให้ประชาชนในท้องถ่ินมีความรู้ยามเม่ือเกิดภัย
พิบัติ นอกจากน้ันแล้วยังด าเนินงานโครงการป้องกันการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID - 19) ต.ห้วยแอ่ง และ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซ่ึงเป็นโรคอุบัติใหม่ท่ีส่งผล
กระทบไปท่ัวโรค โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่งมีความตระหนักในการแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ พัฒนา
พ้ืนท่ีในต าบลห้วยแอ่งให้มีความเจริญรุ่งเรือง สะดวกสบาย น่าอยู่ ประชาชนมีความสุข อย่างย่ังยืน 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีวางไว้ ซ่ึงผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานทุกระดับมิ

             สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพทางเศรษฐกิจ  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการ

ต าบลชนบทให้มีความเจริญน่าอยู่ ประชาชนมีความสุขอย่างย่ังยืน ต่อไป

ได้ละเว้นในการบริหารและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างตรงจุด 
สามารถด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้ มีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย มีการโอนลด-เพ่ิม
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 ข้อท่ี 26 โดยเฉพาะใน
ด้านการควบคุมคุณภาพของโครงการก่อสร้างทุกประเภท แม้ว่าอาจจะต้องปรับเปล่ียนระยะเวลาด าเนินการบางโครงการออกไปอีก
ช่วงระยะหน่ึง แต่ก็ยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากน้ันยังก่อให้เกิดความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ท าให้มี
งบประมาณเหลือจ่ายน ามาเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 รายการใหม่ เพ่ือการบริการ แก้ไขปัญหา พัฒนาเทศบาล

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  และอาจท าให้ภาพรวมของการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์


