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 ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  ไดตั้งงบประมาณรายจายจากรายไดท่ี
จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  48,024,000  บาท                                                                                          
 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2564  มีการเบิกจายจากรายไดท่ีจัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  40,170,743.28  บาท  คิดเปนรอยละ  83.65  ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว  การเบิกจายจําแนกตามแผนงานดังนี้                                                                                                                                                            
 1. แผนงานงบกลาง  งบประมาณท้ังสิ้น  20,151,785  บาท  มีผลการเบิกจาย  จํานวน  
19,321,779.50  บาท  คิดเปนรอยละ  95.88                                                                                                                                                                                   
 2. แผนงานบริหารท่ัวไป  งบประมารท้ังสิ้น  11,612,875  บาท  มีผลการเบิกจายจํานวน  
10,560,093.50  บาท  คิดเปนรอยละ  90.93                                                                                                                                                                       
 3. แผนงานรักษาความสงบภายใน  งบประมาณท้ังสิ้น  951,260  บาท  มีผลการเบิกจาย  จํานวน  
860,548  บาท  คิดเปนรอยละ  90.46                                                                                                                                                                    
 4. แผนงานการศึกษา  งบประมาณท้ังสิ้น  4,599,040  บาท  มีผลการเบิกจาย  จํานวน  
3,349,289.48  บาท  คิดเปนรอยละ  72.83                                                                                                                                                                                             
 5. แผนงานสาธารณสุข  งบประมาณท้ังสิ้น  1,298,640  บาท  มีผลการเบิกจาย  จํานวน  909,030  
บาท  คิดเปนรอยละ  70.00                                                                                                                                                                          
 6. แผนงานเคหะและชุมชน  งบประมารท้ังสิ้น  4,859,400  บาท  มีผลการเบิกจาย  จํานวน  
3,421,724  บาท  คิดเปนรอยละ  70.41                                                                                                                                                                           
 7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งบประมาณท้ังสิ้น  200,000  บาท  มีผลการเบิกจาย  
83,278.80  บาท  คิดเปนรอยละ  41.64                                                                                                                                                                         
 8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งบประมาณท้ังสิ้น  4,061,000  บาท  มีผลการเบิกจาย  
จํานวน  1,635,000  บาท  คิดเปนรอยละ  40.26                                                                                                                                                                     
 9. แผนการเกษตร  งบประมาณท้ังสิ้น  290,000  บาท  มีผลการเบิกจาย  จํานวน  -  บาท   คิดเปน
รอยละ  0 
ปญหาอุปสรรค 
 1. ไดรับการจัดสรรงบประมาณชวงปลายป 
          2. มีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจาย แบบรูปรายการ พ้ืนท่ีดําเนินการหรือยกเลิก
โครงการ 
          3.  มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  ทําใหการดําเนินการลาชา                                      
 4. การกําหนดคุณลกัษณะและราคากลางครุภัณฑ  มีความลาชา เนื่องจากเจาหนาท่ีขาดความรู  
ความเชี่ยวชาญในการกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑนั้นๆ   
แนวทางการแกไข                                                                                                                      
 1.แตงตั้งคณะทํางานเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565  และ
ประชุมเรงรัด  ติดตาม  การดําเนินงานและการเบิกจายอยางตอเนื่อง                                                                  
 2. จัดทีมท่ีปรึกษา  เพ่ือใหคําแนะนําหนวยงานดําเนินการพรอมท้ังจัดทําแผนงานติดตามหนวยงาน
ดําเนินการโดยตรง  เพ่ือรับทราบปญหาความลาชา  และเสนอแนะแนวทางแกไขโดยทีมท่ีปรึกษา                       
 3. จัดทําแผนการเบิกจายและมีขอตกลงรวมกันกับหนวยดําเนินการ  เพ่ือใหการดําเนินการและการ
เบิกจายใหเปนไปตามแผน  พรอมติดตามผลการดําเนินงานและผลการเบิกจาย  และประเมินสถานการณเพ่ือ
เรงรัดหนวยท่ีดําเนินการท่ีไมเปนไปตามแผน                                                                                         



        4. การปองกันปญหาเกิดซํ้าซอนในการจัดทําโครงการในปงบประมาณตอไปใหหนวยงานท่ีเสนอ
โครงการ  ตรวจสอบและเตรียมความพรอมในการดาํเนินการ  และใหกองชางตรวจสอบความถูกตองเรื่องแบบ
รูปรายการ  เพ่ือปองกันการยกเลิก  เปลี่ยนแปลง  ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 
 


