
 

    บันทึกข้อความ 

 สวนราชการ กองคลัง องคการบรหิาสวนตำบลบานเพชร                                 

 ท่ี ชย.73802         วันท่ี 30 กันยายน 2564                              

 เร่ือง  รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        

 เรียน นายยกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเพชร 

  ตาท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทรุจริตแห่งชาติ(สาํนกังาน ป.ป.ช.)ได ้      ดาํเนิน

โครงการประเมิณคุณธรรมและคาํโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrityand Transparency Assessment:IIA) 

ซ่ึงงเป็นการประเมิณเพ่ือวดัระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานมีกรอบการประเมิณใน ๕ ดชันี 

ไดแ้ก่   

๑. ดชันีความโปร่งใส 

๒. ดชันีความพร้อมรับผดิ. 

๓. ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบติังาน 

๔. ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร 

๕. ดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน                                 

   ในส่วนการดาํเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลกัในหัวขอ้ หน่วยงาน

ของท่านมีการมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เมือส้ินงบประมาณ ของหน่วยงานให้สาธารณชนใด้รับ ทราบ มีความคุ้มค่าหรือมี

ความสามารถในการประหยดังบประมาณไดม้ากนอ้ยเพียงใด ผลการเบิกจ่ายมีแนวโนม้เป็นไปในวิธีการใด มีการใชง้บประมาณใน

แต่ระแผนงานเป็นจาํนวนเท่าใด มีความเสียงหรือขอ้งจาํกดัอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้งจะตอ้งมีการจดัทาํขอ้เสนอแนะเพ่ือนําไป

ปรับปรุงหรือพฒันากระบานการเบิกจ่ายงบประมานในปีต่อไปดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจดัทาํ

แผนการใชจ้่ายในงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าสูงสุด  

   เพ่ือให้การดาํเนินการดา้นการเบิกจ่ายงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเพชร มีความโปร่งใส คุม้ค่า 

และเพ่ือนําไปใช้ปรับปรุงหรือพฒันากระบวนการเบิกจ่ายในปีต่อไปดว้ยในการน้ีกองคลงัจึงขอนําส่งรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขออนุมติันาํขอ้มูลรายงานดงักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์ององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบา้นเพชร และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน รายละเอียดแนบตามเอกสารแนบ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมติัต่อไป  

 

           
      

                     (นางปรัชญาภาณ์ มงักร) 

          ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 



 

เรียน ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเพชร 

......................................................................... 

                   
                 (นางปรัชญาภาณ์ มงักร) 

                    ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเพชร 

........................................................................... 

                        
                 (นายศุภชยั ชาญวิจิตร) 

 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเพชร 

                           ......................................................... 

           
                                                  (นายธีรวีจน์ ธรรมโสภารัตน์) 

                                                                                                                         นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเพชร 

  



 

 

รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องคกาบริหารสวนตำบลบานเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค ชังหวัดชัยภูม ิ
แผนงาน/งาน งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณท้ังส้ิน งบประมาณท่ีเบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 
แผนงบกลาง         

งบกลาง 25,135,105 2,252,000 2,475,350 27,387,105 24,214,680 88.42 3,172,425 13.10 
แผนงานบริหารทัว่ไป         

งานบริหารทั่วไป 16,567,935 320,500 2,475,350 14,413,085 12,885,406.82 89.40 1,527,6787.18 11.86 

งานบริหารการคลัง         
งานเก่ียวกับการรักษาความ 842,660 326,600 57,970 1,111,290 884,649 79..61 226,641 25.62 

สงบภายใน         

แผนงานการศึกษา 7,178,480 20,000 512,031.64 6,686,448.36 5,855,034.32 87.57 831,414.04 14.20 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ         

การศึกษา         

งานระดับก่อนวัยเรียน

และ 

        

ประถมศึกษา         

แผนงานสาธารณสุข         

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 993,440 800,000 21,140 1,772,300 644,969 36.39 1,127,331 174.78 
สาธารณสุข         

แผนงานสังคมสังเคราะห         

งานสวัดดิการสังคมและ         

สังคมสงเคาะห 1}116}610 - 159,500 1,100,710 659,991 59.96 297,117 45.02 

แผนงานเคหะและชุมชน         

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ         

         

แผนงาสรางความเข็ม

แข็ง 
3,067,640 235,600 905,270 2,397,970 2,107,335 87.88 290,635 13.79 

ของชุมชน         

งานสงเสริมและสนบัสนุน         

ความเข็มแข็งของชมุชน 60,000 - 55,000 5,000 - 0 5,000 0 

แผนงานการศาสนาวัฒน         

ธรรมและนันทนาการ         

งานกีฬาและนนัทนาการ         

งานศาสนาและ

วัฒนธรรม 
679,700 - 455,000 224,700 219,700 97.77 5,000 2.27 

ทองถ่ิน         

แผนงานอุตสาหกรรม

และ 
5,893,500 492,000 2,247,200 4,138,300 4,026,000 97.29 112,300 2075 

การโยธา         

งานกอสรางโครงสราง         

พ้ืนฐาน         

แผนงานการเกษตร         

งานสงเสริมการเกษตร 464,930 - - 464,930 20,000 4.30 444,930 22.95 

งานอนุรักษแหลงน้ำ และ         

ปาไม         

รวมทั้งหมด 

 

62,000,000 4,446,700 6,888,461.64 59,558,238.36 51,517,765.14 86.50 8,040,471.22 15.61 

 

  



 

 

          รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ   2564 

จากขอมูลตามตารางขางตน สรุปไดดังนี ้
 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนตำบลบานเพชร  ไดตั้งงบประมาณรายจายไวท้ังส้ิน 62,000,000  

บาท 

 

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งส้ิน 25,135,105 บาท มีผลการเบิกจาย จำนวน 24,214,680 บาท 

 คิดเปนรอยละ 96.34 

2. แผนงานบริหารงานทั ้งไป งบประมาณทั ้งส ิ ้น 16 ,567 ,935 บาท ม ีผลการเบิกจ าย จำนวน 

12,885,406.82 บาท คิดเปนรอยละ 77.77 

3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 7,178,480 บาท มีผลการเบิกจาย จำนวน 5,855,034.32 

บาท คิดเปนรอยละ 81.56 

4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 993,440 บาท มีผลการเบิกจาย จำนวน 644,969 บาท คิด

เปนรอยละ 64.92 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห  งบประมาณทั้งสิ้น 1,116,610 บาท มีผลการเบิกจาย จำนวน 659,991 

บาท คิดเปนรอยละ 59.11 

6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,067,640 บาท มีผลการเบิกจาย จำนวน 2,107,335 

บาท คิดเปนรอยละ 68.70 

7. แผนงานสรางความเข็มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งส้ิน 60,000 บาท มีผลการเบิกจาย จำนวน - บาท คิด

เปนรอยละ 0  

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 679,700 บาท มีผลการเบิกจาย 

จำนวน 219,700 บาท คิดเปนรอยละ 32.32 

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ ้น 5,893,500 บาท มีผลการเบิกจาย จำนวน 

4,026,000 บาท คิดเปนรอยละ 68.31  

10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งส้ิน 464,930 บาท มีผลการเบิกจาย จำนวน 20,000 บาท คิดเปน

รอยระ 4.30  
 

ปัญหาและอุปสรรค 

๑.มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการเกิดปัญหาโรคติดต่อรา้ยแรงทาํใหก้ระทบต่อ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรฐัมนตรี ทาํใหก้ารเดินการลา่ชา้ 

 
 
 
 
 



 
 
 

แนวทางแก้ไข  

  ๑.จดัทาํแผนการเบิกจ่ายและมีขอ้ตกลงรว่มกนักบัหน่วยงานดาํเนินการ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน

และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พรอ้มติดตามผลการดาํเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห ์และ

ประชมุประเมินสถานการณเ์พ่ือเรง่รดัหน่วยงานท่ีดาํเนินการท่ีไม่เป็นไปตามแผน 

 
  ๒. แต่งตัง้คณะทาํงานเร่งรดัการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2564 และประชุม

เรง่รดั ติดตาม การดาํเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเน่ือง 

  ๓. การปอ้งกนัการเกิดปัญหาซํา้ซอ้นในการจาํทาํโครงการในปีงบประมาณต่อไปใหห้น่วยงานท่ี

เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพรอ้มในการดาํเนินงาน เพ่ือป้องกนั การยกเลิก เปลี่ยนแปลงทาํให้

เกิดความลา่ชา้ในการดาํเนินงาน 

 
 

                       
 

         (นางปรัชญาภาณ์ มงักร) 

ผูอ้าํนวยการกองคลงัอบต.บา้นเพชร 
              


