รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง โดย นางสาวรัชนี หลิวทอง ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เกิดประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชน มาก
ที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงจึงได้มีแนวนโยบายที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ขจัดการทุจริต
และมุ่งให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มียุทธศาสตร์การ
พัฒนา 6 ด้าน ดังนี้
❖ ผลงานระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีดังนี้
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมชาย อ่อนจันทร์ ถึงบริเวณบ้านนายเดือน พุ่ม
ขจร หมู่ที่ 6
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้ากลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ แสงสกุล (ต่อจากถนน คอนกรีต
เดิม) หมู่ที่ 4
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้ากลุ่มบ้านนางเดือนฉาย แสงสกุล (ต่อจากถนน คอนกรีตเดิม)
หมู่ที่ 4
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากฝายหนองตาเบี้ยว ไป กลุ่มบ้านนายอดุลย์ กองทอง (ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 9
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญสุข – ศาลากลางบ้านสระกระเหรี่ยง (ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 7
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกถนนลาดยางบริเวณไร่นายแสงเทียน ธำรงรัตน
ชัย – เขตตำบลยางโทน (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 5
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบริเวณบ้านนายสุเทพ สายนึก ถึงบริเวณ ไร่นางอรวรรณ
สุวรรณราช หมู่ที่ 8
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วง – เขตตำบลยางโทน (ต่อจากถนน คอนกรีตเดิม
บริเวณไร่นางพรทิพย์ ควรรวม) หมู่ที่2
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า อบต.หนองม่วง หมู่ที่ 3
10. ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อขยะ
11. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมอร์สซิเบิ้ล) ขนาด 2 แรง จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 1.5 แรง
จำนวน 2 เครื่อง
12. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมอร์สซิเบิ้ล) ขนาด 2 แรง จำนวน 2 เครื่อง
13. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
14. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีดังนี้
2.1 แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
3. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม มีดังนี้
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. ค่ารับวารสารต่างๆ (ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน)
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1. โครงการส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต
3. เงินอุดหนุนส่วนราชการตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4. เงินอุดหนุนส่วนราชการตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ให้แก่ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง
5. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในเขต อบต.หนองม่วง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีดังนี้
4.1 แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการ
จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
2. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
4. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
5. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 10 ต.หนองม่วง
6. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สงู อายุในเขตพื้นที่ อบต.หนองม่วง (จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สงู อายุ ในเขต
อบต.หนองม่วง)
2. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พกิ าร
ในเขต อบต.หนองม่วง
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตปิ ระจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก เพื่อสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ
3. โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (พิธีรบั พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ
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5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีดังนี้
5.1 แผนงานการเกษตร
- ไม่มี –
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีดังนี้
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. ค่าจ้างเหมาบริหารสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
2. โครงการปรับปรุงอาคารทีท่ ำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ที่

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ที่มีการดำเนินการแล้ว ดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณอนุมัติ
เบิกจ่าย
คงเหลือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
1 เหล็ก สายจากบ้านนายสมชาย อ่อน
จันทร์ ถึงบ้านนายเดือน พุ่มขจร หมู่ที่ 6

138,000.00

135,000.00

3,000.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
2 เหล็ก สายเข้ากลุ่มบ้านนายประสิทธิ์
แสงสกุล (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่
ที่ 4

16,260.00

14,000.00

2,260.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
3 เหล็ก สายเข้ากลุ่มบ้านนางเดือนฉาย
แสงสกุล (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่
ที่ 4

31,790.00

31,000.00

790.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
4 เหล็ก สายจากฝายหนองตาเบี้ยว ไป
กลุ่มบ้านนายอดุลย์ กองทอง (ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 9

316,000.00

309,700.00

6,300.00

4
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ที่มีการดำเนินการแล้ว ดังนี้
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณอนุมัติ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
138,000.00
135,000.00
3,000.00
เสริมเหล็ก สายจากบ้านนาย
สมชาย อ่อนจันทร์ ถึงบ้านนาย
เดือน พุ่มขจร หมู่ที่ 6
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเข้ากลุ่มบ้านนาย
ประสิทธิ์ แสงสกุล (ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิม) หมูท่ ี่ 4

16,260.00

14,000.00

2,260.00

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเข้ากลุ่มบ้านนาง
เดือนฉาย แสงสกุล (ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิม) หมูท่ ี่ 4

31,790.00

31,000.00

790.00

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากฝายหนองตา
เบี้ยว ไป กลุ่มบ้านนายอดุลย์ กอง
ทอง (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม)
หมู่ที่ 9
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยเจริญสุข ศาลากลางบ้านสระกระเหรี่ยง (ต่อ
จากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 7

316,000.00

309,700.00

6,300.00

332,460.00

325,000.00

7,460.00

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากสามแยก
ถนนลาดยางบริเวณไร่นายแสง
เทียน ธำรงรัตนชัย - เขตตำบลยาง
โทน (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม)
หมู่ที่ 5
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบริเวณบ้าน
นายสุเทพ สายนึก ถึงบริเวณไร่นาง
อรวรรณ สุวรรณราช หมู่ที่ 8

333,410.00

328,900.00

4,510.00

371,910.00

368,000.00

3,910.00

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วง เขตตำบลยางโทน (ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิมบริเวณไร่นางพรทิพย์
ควรรวม) หมูท่ ี่ 2

443,270.00

432,700.00

10,570.00

5
งบประมาณอนุมัติ
100,000.00

เบิกจ่าย
98,000.00

คงเหลือ
2,000.00

10 ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อ
ขยะ
11 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ
(ซับเมอร์สซิเบิ้ล) ขนาด 2 แรง
จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 1.5
แรง จำนวน 2 เครื่อง
12 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ
(ซับเมอร์สซิเบิ้ล) ขนาด 2 แรง
จำนวน 2 เครื่อง
13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000.00

24,000.00

76,000.00

44,000.00

7,800.00

36,200.00

80,000.00

31,800.00

48,200.00

30,000.00

27,465.00

2,535.00

14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
15 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง
16 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ

70,000.00
5,000.00

52,231.80
-

17,768.20
5,000.00

256,000.00

223,000.00

33,000.00

92,000.00

85,500.00

6,500.00

30,000.00

3,000.00

27,000.00

40,000.00

1,550.00

38,450.00

38,000.00

38,000.00

-

30,000.00

-

30,000.00

60,000.00

29,980.00

30,020.00

ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางเข้า อบต.หนอง
ม่วง หมู่ที่ 3

17 ค่ารับวารสารต่างๆ (ค่า
หนังสือพิมพ์รายวัน)
18 โครงการส่งเสริม ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
19 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาจิต
20 เงินอุดหนุนส่วนราชการตาม
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช
21 เงินอุดหนุนส่วนราชการตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี และวัน
สำคัญของชาติ ให้แก่ที่ว่าการ
อำเภอหนองม่วง
22 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ในเขต อบต.หนองม่วง

6
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
23 โครงการอบรมเชิงปฎิบัตกิ ารให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ
การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง
24 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

งบประมาณอนุมัติ
14,265.00

เบิกจ่าย
14,265.00

คงเหลือ

18,974.00

18,974.00

-

25 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
26 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
27 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ต.หนองม่วง
28 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

50,000.00

40,560.00

9,440.00

10,000.00

4,266.00

5,734.00

200,000.00

200,000.00

-

30,000.00

11,300.00

18,700.00

29 โครงการสร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สงู อายุในเขตพื้นที่ อบต.หนอง
ม่วง (จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สงู อายุ
ในเขต อบต.หนองม่วง)
30 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ (จ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พกิ ารในเขต อบต.หนอง
ม่วง)
31 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิ ารจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองม่วง

3,421,200.00

3,186,500.00

234,700.00

1,200,000.00

1,049,600.00

150,400.00

40,000.00

8,850.00

31,150.00

32 โครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก
เพื่อสร้างความโปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล

10,000.00

3,390.00

6,610.00

33 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ

20,000.00

19,445.00

555.00

-

7
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
34 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
35 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาติ (พิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีฯ

งบประมาณอนุมัติ
20,000.00

เบิกจ่าย
8,650.00

คงเหลือ
11,350.00

27,000.00

26,000.00

1,000.00

36 ค่าจ้างเหมาบริหารสำรวจความพึง
พอใจในการให้บริการประชาชน
37 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
38
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อทอง
39 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
โครงการปรับปรุงอาคารทีท่ ำการ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ม่วง
รวม 40 โครงการ

25,000.00

25,000.00

-

100,000.00

100,000.00

-

25,000.00

25,000.00

-

300,000.00

298,530.00

1,470.00

100,000.00

98,000.00

2,000.00

8,569,539.00

7,704,956.80

28,248.95

ที่
1

2

3

4

5

6
7
8
9

10

8
รายละเอียดโครงการได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณอนุมัติ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
โครงการการซ่อมแซมถนนลูกรัง
บริเวณไร่นายสมมาตร์ แสงมณี ถึง
216,000.00
216,000.00
บริเวณไร่นายขันทอง กระมงคล
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
หนองไทร - หนองงูเหลือม (ช่วงจาก
417,000.00
417,000.00
ถนนลาดยางสาย 1054 ถึงบริเวณ
ไร่ นายคเน นงนุช) หมูท่ ี่ 9
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจาก
บริเวณบ้านนางเล็ก วงษ์พยอม ถึง
42,000.00
42,000.00
เขตตำบลยางโทน หมู่ที่ 9 บ้านบ่อ
ยาง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจาก
บริเวณบ้านนายเสนาะ สุขเกษม ถึง
76,500.00
76,500.00
เขตตำบลยางโทน หมู่ที่ 9 บ้านบ่อ
ยาง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายจาก
บริเวณฝายหนองตาเบี้ยว ถึงบริเวณ
52,500.00
52,500.00
ไร่นางมะยม หงษ์พิพิธ หมูท่ ี่ 9 บ้าน
หนองตาเบี้ยว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ซอยเข้ากลุ่มบ้านนางสาวปรีดาพร
45,000.00
45,000.00
ไชยมณี หมู่ที่ 7 บ้านสระกระเหรียง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ซอยเข้ากลุ่มบ้านนางสาวเสาวภา
73,000.00
73,000.00
เอกนิกร หมูท่ ี่ 7 บ้านสระกระเหรียง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
20,400.00
20,400.00
หน้าบ่อขยะ อบต.หนองม่วง หมู่ที่ 3
โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง
58,000.00
58,000.00
สายหนองไทร - กลุ่มสุพรรณ หมู่ที่
5 บ้านหนองไทร
โครงการซ่อมแซมไหล่อทางถนนสาย
หนองม่วง - ชอนม่วง (ช่วงจากสาม
51,000.00
51,000.00
แยกถึงโรงงานบริษัทนารายณ์
บางกอกรับเบอร์ จำกัด) หมูท่ ี่ 7
1,051,400.00
รวม 10 โครงการ
1,051,400.00

9
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองม่วง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน
หมวด
หมวดภาษี
อากร

ประเภท

ประมาณการ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้ องที่
ภาษีป้าย

รวมหมวดภาษี อากร
หมวด
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

0.00

40,000.00

2,523.00

214,000.00

234,864.00

239,935.00

2,000.00

3,307.70

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

3,000.00

1,513.00

50,000.00

73,400.00

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็ นผู้ควบคุม

0.00

128.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

5,000.00

600.00

0.00

0.00

3,000.00

3,340.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

0.00

200.00

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

8,000.00

4,300.00

ค่าปรับการผิดสัญญา

5,000.00

4,519.75

15,000.00

15,800.00

0.00

224.00

91,000.00

107,332.45

200,000.00

212,395.68

200,000.00

212,395.68

0.00

0.00

750,000.00

685,290.00

750,000.00

685,290.00

10,000.00

0.00

0.00

10.00

10,000.00

0.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย

หมวดรายได้
จาก
สาธารณูปโภค
และการ
พาณิชย์

เงินช่วยเหลือจากการประปา

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

20,000.00

10.00

350,000.00

436,504.53

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

8,130,000.00

7,471,568.08

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

1,780,000.00

1,572,039.67

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

40,000.00

52,796.15

ภาษีสรรพสามิต

3,000,000.00

2,797,978.03

4,000.00

1,540.00

60,000.00

53,250.41

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลีย ม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบีย นสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

รวมหมวดภาษี จดั สรร
หมวดเงิ น
อุดหนุนทั่วไป

50,000.00

305,000.00

ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย

หมวดภาษี
จัดสรร

2,548.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด

รับจริง

1,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่แ ละ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทัง้ หมด

20,000.00

24,806.19

1,300,000.00

1,074,119.00

14,684,000.00

13,484,602.06

6,300,000.00

7,436,548.00

6,300,000.00
22,350,000.00

7,436,548.00
22,166,113.19

10
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองม่วง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)

ประเภทรายจ่าย

ประมาณการ

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รอง
นายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)

รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน

42,120.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

1,886,400.00

1,673,255.00

1,673,255.00

1,063,620.00

850,020.00

850,020.00
84,000.00
84,000.00

72,000.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบต
ั ิราชการอันเป็ น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบต
ั ิงานนอกเวลา
ราชการ
ค่าเช่าบ้าน

48,000.00

48,000.00

3,762,155.00

3,762,155.00

530,390.00

127,900.00

127,900.00

5,000.00

0.00

0.00

4,470,900.00

128,000.00

0.00

0.00

20,000.00

4,200.00

4,200.00

327,000.00

306,166.73

306,166.73

10,000.00

0.00

0.00

380,000.00

53,658.00

53,658.00

50,000.00

41,250.00

41,250.00

วัสดุสานักงาน

80,000.00

66,301.00

66,301.00

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

10,000.00

3,935.00

3,935.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000.00

9,065.00

9,065.00

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบต
ั ิราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

75,000.00

67,145.00

67,145.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

175,000.00

171,070.00

171,070.00

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

0.00

0.00

30,000.00

17,350.00

17,350.00

150,000.00

119,245.58

119,245.58

ค่าบริการโทรศพ
ั ท์

20,000.00

15,629.49

15,629.49

ค่าบริการไปรษณีย์

10,000.00

7,227.00

7,227.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

50,000.00

47,508.00

47,508.00

1,057,650.80

1,057,650.80
10,700.00

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น

2,060,390.00
11,000.00

10,700.00

250,000.00

0.00

0.00

60,000.00

22,295.00

22,295.00

20,000.00

0.00

0.00

32,995.00

32,995.00

341,000.00
25,000.00

รวม งบรายจ่ายอืน
่
งบเงิ นอุดหนุน

42,120.00

338,160.00

รวม งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

42,120.00

338,160.00

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,120.00

554,160.00

รวม งบดาเนินงาน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

42,120.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าไฟฟ้ า

งบลงทุ น

42,120.00

84,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค

514,080.00

84,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าวัสดุ

514,080.00

84,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย

514,080.00

126,000.00

รวม งบบุคลากร

ค่าตอบแทน

งานบริหาร
ทั่วไป

เงินประจาตาแหน่ง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน

รวมจ่ายจริง

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม งบเงินอุดหนุน
รวมสุทธิ

25,000.00
25,000.00
25,000.00
6,922,290.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00
4,902,800.80

25,000.00
4,902,800.80
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องค์การบริหารส่วนตาบลหนองม่วง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน
หมวด
หมวดภาษี อากร

ประเภท

ประมาณการ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2,548.00

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

50,000.00

0.00

ภาษีบารุงท้ องที่

40,000.00

2,523.00

214,000.00

234,864.00

305,000.00

239,935.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

2,000.00

3,307.70

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

3,000.00

1,513.00

50,000.00

73,400.00

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็ นผู้ควบคุม

0.00

128.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

5,000.00

600.00

0.00

0.00

3,000.00

3,340.00

0.00

200.00

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

8,000.00

4,300.00

ค่าปรับการผิดสัญญา

5,000.00

4,519.75

15,000.00

15,800.00

0.00

224.00

91,000.00

107,332.45

200,000.00

212,395.68

200,000.00

212,395.68

0.00

0.00

750,000.00

685,290.00

750,000.00

685,290.00

10,000.00

0.00

0.00

10.00

10,000.00

0.00

ภาษีป้าย

รวมหมวดภาษี อากร
หมวด
ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค
และการพาณิชย์

เงินช่วยเหลือจากการประปา
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจด
ั สรร

20,000.00

10.00

350,000.00

436,504.53

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

8,130,000.00

7,471,568.08

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

1,780,000.00

1,572,039.67

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

40,000.00

52,796.15

ภาษีสรรพสามิต

3,000,000.00

2,797,978.03

4,000.00

1,540.00

ค่าภาคหลวงแร่

60,000.00

53,250.41

ค่าภาคหลวงปิ โตรเลีย ม

20,000.00

24,806.19

1,300,000.00

1,074,119.00

14,684,000.00

13,484,602.06

6,300,000.00

7,436,548.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

6,300,000.00

7,436,548.00

รวมทัง้ หมด

22,350,000.00

22,166,113.19

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้

ค่าธรรมเนียมจดทะเบีย นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

รวมหมวดภาษี จดั สรร
หมวดเงิ น
อุดหนุนทั่วไป

รับจริง

1,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่แ ละภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา
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ปัญหา
1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรือ่ งของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร
2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการทำงานไม่เสถียรทำให้สัญญาณขาดความสมบูรณ์ต่อเนื่อง
3) ประชาชนมีความต้องการ ซึ่งความต้องการดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มอี ยู่
4) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้
อุปสรรค
1) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
2) องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน
3) องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่
4) การดำเนินโครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง บางกรณี เกิดการตีความเพื่อปฏิบัติที่ไม่ตรงกับ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
5) ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนการลงข้อมูลในระบบมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เจ้าหน้าที่ขาด ความต่อเนื่องในการ
ทำงาน

(1) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำและให้มีความ
สอดคล้องกัน
2) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ทีบ่ รรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาดำเนินการ
3) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
4) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
5) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องภัย
พิบัติต่างๆ ทีม่ ีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2) การบริการประชาชน
1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอีเ้ พียงพอ สะดวก สะอาดและมี
เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
2) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการ
บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
3) เจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใสและพูดจาสุภาพต่อประชาชน
4) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
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ผลวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนงาน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2563
จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
จำนวนโครงการที่ จำนวนโครงการที่ได้
ปรากฏในแผนงาน
ปฏิบัติ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
51
14
2. ด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
8
2
3. ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม
17
6
4. ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
39
13
5. ด้านเศรษฐกิจ
5
0
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
23
5
รวม
143
40
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
100
27.97 %
ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563
จำนวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ

จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ที่ยังไม่ได้
ที่มีการยกเลิก ที่มีการเพิ่มเติม
ทั้งหมด
ดำเนินการ
ดำเนินการ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

1. โครงสร้างพื้นฐาน

14

27.45

-

-

37

72.55

-

-

-

-

51

100

2. สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

2

25

-

-

6

75

-

-

-

-

8

100

3. การศึกษา ศาสนา
กีฬาและวัฒนธรรม

6

35.29

-

-

11

64.71

-

-

-

-

17

100

4. สาธารณสุขและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

13

33.33

-

-

26

66.67

-

-

-

-

39

100

5. เศรษฐกิจ

0

0

-

-

5

100

-

-

-

-

5

100

6. การบริหารจัดการที่ดี

5

21.74

-

-

18

78.26

-

-

-

-

23

100

รวม

40

27.97

-

-

103

72.03

-

-

-

-

143

100

ยุทธศาสตร์

