
 
 
 
 
 
   ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนองค้า 

         เรื่อง  รายงานผลการรับจ่ายเงินประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 

         ********************************** 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 หมวด 6 การรายงาน ข้อ 39 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงาน     
การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย     
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 
     (นางอำไพร   วงศ์เงินยวง) 

      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ……กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า..............    

ที่   ศก  7๕๒01 /……….....-.....…..……วันที…่......30.......ตลุาคม…...25๖4....... 

เรื่อง  รายงานผลการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
              

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

  เรื่องเดิม 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 39 กำหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ  - จ่ายเงิน ประจำปี
งบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนด แล้วส่งสำเนารายงานรายรับ - จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพ่ือทราบและเก็บข้อมูลระดับ
จังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  ข้อเท็จจริง 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 
2564  เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ 

  ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  เนื่องจากต้นปีงบประมาณนั้น การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ประกอบการดำเนินการโครงการ
ต่างๆ บางโครงการติดสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้    
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนใช้จ่ายเงิน เนื ่องจากเงินรายได้ที ่ได้รับน้อยกว่าประมาณการที่ตั ้งไว้และได้รับ
งบประมาณช่วงท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งอาทำให้ไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

  ในปีงบประมาณต่อไป ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องควรปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบปะมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ใน
ห้วงระยะเวลาที่กำหนดและจัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและมีการประชุมเพื่อเร่งรัด
และติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง 

  ข้อกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  เพ่ือเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศ ประชาสมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบโดยทั่วถึงกัน
และประชาสัมพันธ์ผ่าน Website , Facebook ของหน่วยงาน เพื่อทราบและพิจารณาผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตัดสินใจเป็นข้อมูลเบื้องและรายงานผลการดำเนินงานให้ นายทราบ
ต่อไป 

 

 

                     /จึงเรียน..... 



 

 

          - 2 - 

 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

      (ลงชื่อ) 
       (นางไพรวรรณ    แซ่อ้ึง) 
      ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 
  ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

  - เห็นควรติดประกาศและดำเนินรายงานผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

  

       

      (ลงชื่อ)  
       (นางอำไพร   วงศ์เงินยวง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

 

 

  ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

  ……/…..อนุมัติดำเนินการต่อไป 

  ..........ไม่อนมัุติ   เพราะ............................................................................... 

 

   

      (ลงชื่อ)  
                      (นางอำไพร   วงศ์เงินยวง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคา้  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน  

                

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ 
หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25,000.00 2,330.96 -22,669.04 
  ภาษีป้าย 1,400.00 2,070.00 670.00 
  อากรการฆ่าสัตว ์ 500.00 40.00 -460.00 

รวมหมวดภาษีอากร 26,900.00 4,440.96 -22,459.04 
หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรุา 1,100.00 873.00 -227.00 

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 229.50 -270.50 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 500.00 0.00 -500.00 
  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000.00 0.00 -1,000.00 
  ค่าปรับการผิดสัญญา 6,000.00 29,131.00 23,131.00 
  ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิง่ปฏิกูล หรือมลูฝอย 2,000.00 0.00 -2,000.00 
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 
35,000.00 25,800 -9,200.00 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 500.00 20.00 -480.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 46,600.00 56,053.50 9,453.50 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ดอกเบี้ย 152,000.00 79,032.32 -72,967.68 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 152,000.00 79,032.32 -72,967.68 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง 0.00 20.00 20.00 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,500.00 1,373.00 -127.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,500.00 1,393.00 -107.00 
หมวดภาษีจดัสรร ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต ์ 200,000.00 257,613.72 57,613.72 
  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 10,207,000.00 9,753,391.94 -453,608.06 
  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 1,700,000.00 1,498,861.23 -201,138.77 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 20,000.00 16,975.26 -3,024.74 
  ภาษีสรรพสามิต 3,300,000.00 2,980,564.49 -319,435.51 
  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 1,000.00 3,580.00 2,580.00 
  ค่าภาคหลวงแร ่ 28,000.00 26,474.40 -1,525.60 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 30,000.00 16,463.91 -13,536.09 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 
285,000.00 262,233.00 -22,767.00 

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล 2,000.00 0.00 -2,000.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,773,000.00 14,816,157.95 -956,842.05 

หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

12,000,000.00 12,090,837.74 90,837.74 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 12,000,000.00 12,090,837.74 90,837.74 
รวมท้ังหมด 28,000,000.00 27,047,915.47 -952,084.53 

 



รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 
    หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย   ประมาณการ รวมจ่ายจริง 

งบกลาง  

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  80,000.00 34,592.00 

 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  3,400.00 2,808.00 

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  5,033,200.00 4,888,400.00 

 เบี้ยยังชีพคนพิการ  1,659,200.00 1,596,200.00 

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  54,000.00 24,000.00 

 สำรองจ่าย  600,000.00 254,359.00 

 รายจ่ายตามข้อผูกพัน  140,000.00 140,000.00 

 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  320,000.00 320,000.00 

              รวม งบกลาง          7,889,800.00          7,260,359.00 
งบบุคลากร  

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก  514,080.00 514,080.00 

 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  42,120.00 42,120.00 

 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  42,120.00 42,120.00 

 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  

86,400.00 86,400.00 

 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1,368,000.00 1,368,000.00 

 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน  6,571,580.00 6,213,300.00 

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  168,000.00 138,000.00 

 เงินประจำตำแหน่ง  294,000.00 294,000.00 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1,353,200.00 1,034,000.00 

 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง  139,980.00 52,600.00 

         รวม งบบุคลากร        10,579,480.00          9,784,620.00 
งบ
ดำเนินงาน  

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

192,000.00 102,480.00 

 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  85,000.00 0.00 

 ค่าเช่าบ้าน  144,000.00 85,000.00 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  278,000.00 187,831.75 

 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ  514,205.00 302,149.00 

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ  45,000.00 15,625.00 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ  

880,600.00 320,210.00 

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  110,000.00 63,196.06 

 ค่าวัสด ุ วัสดุสำนักงาน  100,000.00 75,146.00 

 
 วัสดุงานบ้านงานครัว  9,200.00 9,000.00 

 
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  10,000.00 0.00 

 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  75,000.00 60,720.00 

 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่  20,000.00 19,260.00 

 
 วัสดุคอมพิวเตอร ์  105,000.00 85,890.00 

 
 วัสดุเครื่องดับเพลิง  65,000.00 51,000.00 

 
 ค่าอาหารเสรมิ (นม)  478,000.00 422,844.48 

 
 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์  60,000.00 55,300.00 



 
  

  

 
  

  หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย   ประมาณการ รวมจ่ายจริง 

 ค่าวัสด ุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  30,000.00 13,840.00 

 วัสดุก่อสร้าง  80,000.00 63,555.00 

 ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า  240,000.00 130,525.58 

 ค่าบริการโทรศัพท ์  5,000.00 0.00 

 
 ค่าบริการไปรษณีย ์  2,000.00 0.00 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  50,000.00 38,884.16 

      รวม งบดำเนินงาน          3,578,005.00          2,102,457.03 
งบลงทุน  

ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์สำนักงาน  37,700.00 37,700.00 

 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์  87,800.00 87,496.00 

 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  20,000.00 20,000.00 

 ครุภณัฑ์การเกษตร  68,000.00 58,500.00 

 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 

3,176,400.00 1,785,000.00 

             รวม งบลงทุน          3,389,900.00          1,988,696.00 
งบเงิน
อุดหนุน 

 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  2,347,815.00 1,951,336.69 

 เงินอุดหนุนเอกชน  160,000.00 140,000.00 

 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  30,000.00 30,000.00 

  รวม งบเงินอุดหนุน          2,537,815.00          2,121,336.69 
งบรายจ่าย
อื่น 

 รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น  25,000.00 0.00 

  รวม งบรายจ่ายอ่ืน               25,000.00                       0.00 
                 รวมสุทธิ        28,000,000.00        23,257,468.72 

         

รายจ่ายค้างจ่ายปี 2564 ยกไปป ี2565     

รายจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพัน       

            ค่าใช้จ่ายในการปรับปรงุแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ        
198,000.00  

 

รายจ่ายไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
    

   

  
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น  บ้านหนองสะลาม  หมู่ที่ 6 580,000.00  

  

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 จากถนน ศก 3015 - บ้านนางเทียน  ฝาปิด 
คสล. 

365,000.00  

  

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จากถนน 3015 - บ้าน
หนองเตย 

435,000.00  

  ค่าจัดซื้อซับเมอรส์                                      9,000.00  

  รวมรายจ่ายไม่ก่อหนี้                                 139,000.00  

รวมรายจ่ายค้างจ่ายท้ังสิ้น                          
         
1,587,000.00     ,000.00  

ราวรายจ่ายทั้งสื้น       

  
24,844,468.72  

 

 

 

 
 
 


