รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมาก้าาย
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

การรายงานผลการดาเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมาก้าาย อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่ อให้ มี ก าร ปฏิบัติให้บ รรลุวัตถุป ระสงค์ตามโครงการที่ ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒ นาท้ องถิ่น และข้อ 30(5)
กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบเปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิ ดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้ อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดัง นั้ นเพื่ อ การปฏิ บัติ ให้เ ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจั ดท า
แผนพัฒ นาองค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น องค์ก ารบริ ห ารส่ว นตาบลหนองหมากฝ้ าย จึง ขอประกาศผลการ
ดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม2562 – เดือนมีนาคม2563) มา
เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมาก
ฝ้าย ดังนี้
1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมาก้าาย
“มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างความร่วมมือ เพิ่มพูนรายได้ ใส่ใจสุขภาพ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
2. พันธกิจขององค์การบริหารตาบลหนองหมาก้าาย
1) การพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2) พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต การศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไข
ปัญหาความยากจน
3) พัฒนาจัดให้มีการบริหารแหล่งน้าธรรมชาติ ส่งเสริมการเกษตร
4) พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และจัดการสิง่ แวดล้อม
และโบราณสถาน โดยการเน้นการสร้างจิตสานึกความตระหนัก ร่วมคิด ร่วมทา และร่วม
รับผิดชอบ
5) พัฒนาระบบบริการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่ของบุคลากรของท้องถิ่น รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัตหิ น้าที่ และระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารตาบลหนองหมาก้าาย ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4. การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้าย ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) (ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย.ศ. โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของ ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้ายได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 กาหนดโครงการที่จะดาเนินการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ โครงการ
งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านโครง
39
สร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
75
จัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
3.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
5
สิ่งแวดล้อม
4.การพัฒนาด้านการ
4
ส่งเสริมการเกษตร
5.การพัฒนาด้านการ
19
บริหารจัดการ
รวม 142

67,565}000

53

89,620,100

161

185,319,000

163

177,292,000

560

711,423,100

27,280,000

88

28,654,760

131

44,904,000

131

44,904,000

128

44,184,000

460,000

8

1,202,000

11

1,382,000

10

882,000

10

882,000

1,080,000

4

1,080,000

9

1,635,000

8

1,335,000

8

1,335,000

3,494,000

23

4,710,000

26

6,080,000

25

5,940,000

24

5,930,000

99,879,000

176

125,266,860

338

239,749,000

337

244,688,000

316

238,123,000

3
5. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริห ารองค์ก ารบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้าย ได้ป ระกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และการใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญ ญัติงบประมาณ/การใช้จ่ายเงินสะสม 115 โครงการจานวน
งบประมาณ 18,104,478 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
งบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านโครง สร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การเกษตร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

โครงการ
22

ตามข้อบัญญัติ
18

การใช้จ่ายเงินสะสม
4

75

75

-

7

7

-

1

1

-

10
115

10
111

4

6.การใช้จา่ ยงบประมาณ
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลหนองหมากฝ้า ย มี ก ารใช้จ่ ายงบประมาณในการเนิน โครงการตามข้อ บัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่
1/2563 โดยได้มีการลงนามสัญญา รวม 6 โครงการ จานวนเงิน 1,663,000 บาท มีการเบิกจ่าย งบประมาณ จานวน
36 โครงการ จานวนเงิน 5,243,109 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

ลงนามสัญญา

การเบิกจ่าย

โครงการ งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการเกษตร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
รวม

คงเหลือ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

5

1,215,000

4

869,000

13

2,031,000

1

448,000

26

3,426,921

48

1,926,610

0

0

0

0

7

402,000

0

0

0

0

1

90,000

0

0

6

947,188

4

350,000

6

1,663,000

36

5,243,109

73

4,799,610

8. ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้าย ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ในห้วงระยะเวลา
รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆประ สบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินการที่สาคัญดังนี้

ตารางเปรียบเทียบจานวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (เฉพาะปี 2563) ที่นามาจัดทา
เป็นงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/การใช้จ่ายเงินสะสม)
โครงการพัฒนา
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัตงิ บประมาณ
โครงการที่ได้ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น
รายจ่าย/เงินสะสม
จานวน ร้อยละ (*) จานวน ร้อยละ(*)
จานวน ร้อยละ(**)
1. การพัฒนาด้านโครง สร้างพื้นฐาน 161 47.63 22
6.50
9
7.82
2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการ
131 38.75 75
22.18
27
23.47
รักษาความสงบเรียบร้อย
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
11 3.25
7
2.07
0
0
และสิง่ แวดล้อม
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
9
2.66
1
0.29
0
0
การเกษตร
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 26 7.69
10
2.95
6
5.21
รวม
338 100 115
34.02
42
36.52
ตารางเปรียบเทียบจานวนงบประมาณทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (เฉพาะปี 2563) ที่นามา
จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย/การใช้จ่ายเงินสะสม)
งบประมารายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน

ร้อยละ
(*)

ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงการที่ได้ดาเนินการ
รายจ่ายการใช้จ่ายเงินสะสม

จานวน

ร้อยละ(*) จานวน

ร้อยละ
(**)

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 185,319,000 77.30 4,120,000 1.72 2,840,000 15.69
2. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและการ
44,904,000 18.73 12,294,000 5.13 3,874,921 21.40
รักษาความสงบเรียบร้อย
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
1,382,000
0.58
402,000
0.17
0
0
และสิง่ แวดล้อม
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
1,635,000
0.68
90,000
0.04
0
0
การเกษตร
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6,080,000
2.54 1,201,478 0.50 947,188 5.23
รวม
239,749,000 100 18,104,478 7.55 7,662,109 42.32
หมายเหตุ (*) คิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด
(**) คิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการในข้อบัญญัต/ิ การใช้จ่ายเงินสะสมทัง้ หมด

รายงานผลดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2563) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหาร
จัดการ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหมากฝ้าย มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2563) มีจานวนทั้งสิ้น 338 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 239,749,000 บาท
โครงการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 และการใช้
จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจานวน ทั้งสิ้น 115 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.02 (ของ
โครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2563 ) งบประมาณทั้งสิ้น 18,104,478 บาท
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวน 36 โครงการ
- โครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 6 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 73 โครงการ
โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
จานวน 223 โครงการ
ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ เสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลทราบ เพื่อจะได้ พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระยะ ต่อไป

