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องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว 

อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 



ชื่อองค์กรปกครองส่วนต าบลหลมุข้าว  

 งบประมาณรายจ่าย  

 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

แผนงาน/งาน 
 งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
2564  

 โอนเพ่ิม  โอนลด  งบประมาณสุทธ ิ งบประมาณที่เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

          จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แผนงานงบกลาง                 

งบกลาง 
    
9,359,260.00  

    
468,390.00        300,000.00  

        
9,527,650.00  

     
8,666,833.62  

          90.97  
     
860,816.38  

                9.03  

แผนงานบริหารงานทั่วไป       
                      
-      

  
                -    

  

งานบริหารงานท่ัวไป 
    
9,526,000.00  

    
992,240.00        860,160.00  

        
9,658,080.00  

     
7,759,282.48  

          80.34  
  
1,898,797.5
2  

               19.66  

งานบริหารงานคลัง 
    
2,583,120.00  

      
66,630.00        318,690.00  

        
2,331,060.00  

     
1,519,781.50  

          65.20  
     
811,278.50  

               34.80  

แผนงานรักษาความสงบภายใน       
                      
-      

  
                -    

  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกกับรักษาความสงบ 
       
175,000.00  

    
145,000.00         23,010.00  

           
296,990.00  

       
215,859.69  

          72.68  
      
81,130.31  

               27.32  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

       
250,000.00  

      
45,800.00        200,000.00  

            
95,800.00  

        
86,800.00  

          90.61  
        
9,000.00  

                9.39  

แผนงานสังคมสงเคราะห ์       
                      
-      

  
                -    

  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเคราะห ์
       
320,000.00                 -          200,000.00  

           
120,000.00  

                  
-    

              -    
     
120,000.00  

             100.00  

แผนงานเคหะและชมุชน       
                      
-      

  
                -    

  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    
2,361,140.00  

    
159,550.00         51,860.00  

        
2,468,830.00  

     
1,063,298.01  

          43.07  
  
1,405,531.9

               56.93  



9  

งานไฟฟ้าถนน 
    
3,300,000.00  

    
392,000.00        392,000.00  

        
3,300,000.00  

     
3,232,750.00  

          97.96  
      
67,250.00  

                2.04  

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
       
560,000.00  

      
40,000.00         16,000.00  

           
584,000.00  

       
530,182.93  

          90.78  
      
53,817.07  

                9.22  

แผนงานสาธารณสุข       
                      
-      

  
                -    

  

งานสาธารณสุข 
       
423,000.00                 -                     -    

           
423,000.00  

       
252,810.00  

          59.77  
     
170,190.00  

               40.23  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน       
                      
-      

  
                -    

  

งานสร้างความเขม้แข็งชุมชน 
        
50,000.00                 -                     -    

            
50,000.00  

        
50,000.00  

         100.00  
                -    

                   -    

แผนงานส่งเสริมและสนับสนนุความ
เข้มแข็งชุมชน       

                      
-      

  
                -    

  

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

        
80,000.00                 -                     -    

            
80,000.00  

                  
-    

              -    
      
80,000.00  

             100.00  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ       

                      
-      

  
                -    

  

งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        
68,000.00                 -                     -    

            
68,000.00  

                  
-    

              -    
      
68,000.00  

             100.00  

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่       
                      
-      

  
                -    

  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       
100,000.00                 -           20,000.00  

            
80,000.00  

                  
-    

              -    
      
80,000.00  

             100.00  

แผนงานส่งเสริมการเกษตร                             -      

งานส่งเสรมิการเกษตร 
        
10,000.00                 -           10,000.00  

                      
-    

                  
-    

              -    
                -    

  

แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้       
                      
-      

  
                -    

  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้
        
10,000.00                 -                     -    

            
10,000.00  

                  
-    

              -    
      
10,000.00  

             100.00  



แผนงานกิจการประปา       
                      
-      

  
                -    

  

งานกิจการประปา 
       
360,000.00  

      
15,710.00                   -    

           
375,710.00  

       
174,764.57  

          46.52  
     
200,945.43  

               53.48  

แผนงานการศึกษา       
                      
-      

  
                -    

  

งานการศึกษา 
    
1,343,880.00  

    
106,400.00                   -    

        
1,450,280.00  

       
671,723.08  

          46.32  
     
778,556.92  

               53.68  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    
1,559,600.00                 -           40,000.00  

        
1,519,600.00  

     
1,245,935.26  

          81.99  
     
273,664.74  

               18.01  

                              -      

รวม 

  
32,439,000.0
0  

 
2,431,720.0
0     2,431,720.00  

      
32,439,000.00  

  
25,470,021.1
4  

          78.52  
  
6,968,978.8
6  

               21.48  

     
ตามงบท่ีส่งให้ตรวจสอบ 

  

         

    

 ………………………………………………………  
 

    
       

       

   
 ผู้จัดท า  

   

   
 

 ………………………………………………………  
 

    

   
 ผู้สอบทาน  

   

       



ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมข้าว ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 32,439,000.00 บาท 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  25,470,021.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.52 
ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ การเบิกจ่ายจ าแนกตามแผนงานดังนี้ 

  1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,526,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 
7,759,282.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.34 
  2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณท้ังสิ้น 175,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
จ านวน 215,859.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.68 
  3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 1,343,880.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จ านวน
671,723.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.32 
  4.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 423,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 252,810.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 59.77 
  5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณท้ังสิ้น 320,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 0.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณท้ังสิ้น 2,361,140.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
1,063,298.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.07 
  7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 50,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
50,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณท้ังสิ้น 68,000.00บาท มีผลการ 
เบิกจ่าย0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  9.แผนงานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น 2,583,120.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
1,519,781.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.20 
  10.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 
  11.แผนงานงบกลาง งบประมาณท้ังสิ้น 9,359,260.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,666,833.62 
บาท คิดเป็นร้อยละ 90.97 
  12.แผนงานไฟฟ้าถนน งบประมาณทั้งสิ้น 3,300,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,232,750.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 97.96 
  13.แผนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น 560,000.00 บาท มีผลการ
เบิกจ่าย 530,182.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.78 
  14.แผนงานกิจการประปา งบประมาณทั้งสิ้น 360,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 174,764.57 
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.52 



   15.แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น 250,000.00 บาท มีผล
การเบิกจ่าย 86,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.61 
  16.แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณท้ังสิ้น 1,559,600.00 บาท มีผล
การเบิกจ่าย 1,245,935.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.99 
  17.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 80,000.00 บาท มีผล
การเบิกจ่าย0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  18.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 100,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  19.แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
  1. มีการแก้ไซเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ด าเนินการ 
หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ด าเนินการ 
  2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ท าให้การด าเนินการล่าช้า 
  3. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล้าช้า เนื่องจาก 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ 

แนวทางแก้ไข 
  1.แตง่ต้ังคณะท างนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณและประชุมเร่งรัด 
ติดตาม การด าเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง 
  2.จัดทีมท่ีปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าหน่วยงานด าเนินการพร้อมทั้งจัดท าแผนการติดตาม 
หน่วยด าเนินการโดยตรง เพ่ือรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมท่ีปรึกษา 
  3.จัดท าแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยด าเนินการ เพื่อให้การด าเนินงาน 
และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และ 
ประเมินสถานการณ์เพ่ือเร่งรัดหน่วยที่ด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน 
  4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ าช้อนในการจัดท าโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที ่
เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ และ ให้ส านักการช่างตรวจสอบความ 
ถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพ่ือป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 
 

 


