
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินการงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

  เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หมากเขียบ  เป็นไปด้วยความโปร่งใส  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จึงขอประกาศรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  หรือสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.makkhiap.go.th หัวข้อ  แผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
      (นายจิรศักดิ์     ปัญญาคม)      

     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ รักษาราชการแทน 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ปฏิบัติหน้าที่ 

                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.makkhiap.go.th/


รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่อนุมัติ เบิกจ่าย ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการวางท่อลอดรับน้ า บ้านกลาง หมู่ที่ 3 105,386.36 105,000.00  งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ(ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) หมู่ที่ 
6 

41,300.00 37,700.00  งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ(ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) หมู่ที ่
9 

37,700.00 34,300.00  งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 220 บ้าน
หนองสิม หมู่ที่ 7 เชื่อมถนนบ้านหนองสิม หมู่ที่ 7 ถึงบ้านก้านเหลือง หมู่
ที่ 9รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-07 

1,141,165.00 1,141,165.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวง 220 บ้านหนองอีหล่ า 
หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนองอีหล่ าเชื่อมต าบลซ า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.
203-04 ช่วงที่ 1 

1,919,000.00 1,919,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 
220 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ศก.ถ.203-01 

4,458,000.00 4,458,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมากเขียบ หมู่
ที่ 1 ถึงบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงศก.ถ.203-12 โดยการปู
ผิวแอสฟัลคอนกรีตหนา 0.04 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 278 เมตร มี
พ้ืนที่ถนนไม่น้อยกว่า 1,390 ตารางเมตร 

489,000.00 489,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 



ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่อนุมัติ เบิกจ่าย ด าเนินการ หมายเหตุ 
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 

220 บ้านอีหล่ า หมู่ที่ 8 ถึง บ้านหนองอีหล่ า (ซอย 2) หมู่ที่ 10 รหัส
ทางหลวง ศก.ถ.203-05 โดยการปูผิวแอสฟัลคอนกรีตหนา 0.04 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 273 เมตร มีพ้ืนที่ถนนไม่น้อยกว่า 1,365 ตาราง
เมตร 

480,000.00 480,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 
220 บ้านอีหล่ า หมู่ที่ 8 ถึงบ้านยางกุด หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวง ศก.ถ.
203-03 โดยการปูผิวแอสฟัลคอนกรีตหนา 0.4 เมตร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 278 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,390 ตารางเมตร 

489,000.00 489,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนอบจ.
ศก.ถ. 1-0006 บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านหมากเขียบ หมู่ที่ 1 รหัสทาง
หลวง ศก.ถ.203-11 โดยการปูแผ่นแอสฟัลคอนกรีตหนา 0.04 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 81 เมตร มีพ้ืนที่ถนนไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร   

144,000.00 144,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านในพื้นที่ต าบล
หมากเขียบ บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
 
 

418,700.00 418,700.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 



 
ล าดับที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณที่อนุมัติ 

 
เบิกจ่าย 

 
ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ 

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาค า หมู่ที่ 4 
ถึงบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 6 รหัสทางหลวง ศก.ถ.203-19 โดยการปูผิว
แอสฟัลคอนกรีตหนา 0.04 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 343 เมตร มีพ้ืนที่
ถนนไม่น้อยกว่า 1,372 ตารางเมตร 

489,000.00 489,000.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายที่ 1 เส้นทาง
หนองงัว-ถนนขุขันธ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 166 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 เมตร สายที่ 2 เส้นหน้าบ้านพ่อส า ศรีพันธ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 66 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนไม่น้อยกว่า 201 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร  

456,265.00 456,265.00  เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

      

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด าเนินการจริง  จ านวน  13 โครงการ 

  

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
      

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ล าดับ

ที ่ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

เบิกจ่าย ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

50,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

      

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด าเนินการจริง  จ านวน  0 โครงการ 

  

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ล าดับ

ที ่ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัติ เบิกจ่าย 

ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,047,200.00 7,221,200.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,880,000.00 2,279,200.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000.00 48,000.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

4 โครงการตั้งจุดบริการทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 40,000.00 1,920.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

5 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยต่างๆ 

50,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 50,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

7 ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

8 โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชน 100,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 579,750.00 482,470.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 



ล าดับ
ที ่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัติ เบิกจ่าย 
ด าเนินการ หมายเหตุ 

10 ค่าอาหารเสริม(นม) 780,000.00 611,769.38  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

11 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 40,000.00 41,451.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

12 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 220,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุแบบองค์รวม 100,000.00 0.00  งบประมาณตามขอ้บัญญัติ 

14 อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอเมืองศรีสะเกษตามโครงการสนับสนุนการบริจาค
โลหิต 

15,000.00 15,000.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

15 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษตามโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

5,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

16 อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขต ต.หมากเขียบ 1,479,000.00 1,310,000.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

      

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด าเนินการจริง  จ านวน  9 โครงการ 

  

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ

ที ่ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

เบิกจ่าย ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล 435,739.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

2 โครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ าใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชทางน้ าเฉลิม
พระเกียรติฯ 

40,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

3 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 20,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

4 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดระดับ
ต าบล 

30,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 150,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

6 กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ของ อบต.หมากเขียบ 

153,700.00 153,700.00  เงินรับฝากอ่ืนๆ 

      

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด าเนินการจริง  จ านวน  1 โครงการ 

  

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ 

       



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 
ล าดับ

ที ่ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

เบิกจ่าย ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงห้องอาคารประกอบสนามกีฬา อบต.หมากเขียบ 50,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 120,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

4 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 100,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

5 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 20,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

6 โครงการพุทธบุตร 30,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

7 โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 120,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

8 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 16,900.00 16,900.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด าเนินการจริง  จ านวน  1 โครงการ 

  

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับ

ที ่ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

เบิกจ่าย ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง 500,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

2 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

500,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

3 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.หมากเขียบ 287,900.00 287,700.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

4 จัดท าป้ายในเขตต าบลหมากเขียบ 201,119.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

5 โครงการ อบต.เคลื่อนที่และการประชาคม 20,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 30,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรแบบบูรณาการท้องถิ่นท้องที่ 486,760.00 455,660.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

8 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

50,000.00 0.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

9 อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอเมืองศรีสะเกษตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษ 

15,000.00 15,000.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 



ล าดับ
ที ่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัติ 
เบิกจ่าย ด าเนินการ หมายเหตุ 

10 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

20,000.00 20,000.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

11 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล 5,000.00 5,000.00  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

      

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด าเนินการจริง  จ านวน  5 โครงการ 

  

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่อนุมัติ เบิกจ่าย ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 
 

28,000.00 25,000.00  ส านักปลัด 

2 เครื่องปรับอากาศ (โอนตั้งใหม่) 
 

28,000.00 25,000.00  ส านักปลัด 

3 ตู้เก็บเอกสาร (โอนตั้งใหม่) 
 

5,500.00 5,500.00  ส านักปลัด 

4 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี (โอนตั้งใหม่) 
 

10,400.00 10,400.00  ส านักปลัด 

5 โต๊ะพับหน้าเหล็ก (โอนตั้งใหม่) 
 

42,000.00 42,000.00  ส านักปลัด 

6 รถบรรทุกน้ า 
 

2,633,000.00 0.00  ส านักปลัด 

7 ตู้เย็น (โอนตั้งใหม่) 
 

9,000.00 8,490.00  ส านักปลัด 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (โอนตั้งใหม่) 
 

22,000.00 22,000.00  ส านักปลัด 

9 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (โอนตั้งใหม่) 
 

10,000.00 9,900.00  ส านักปลัด 

10 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี (โอนตั้งใหม่) 
 

7,400.00 7,400.00  กองคลัง 

 



ล าดับที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่อนุมัติ เบิกจ่าย ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (โอนตั้งใหม่) 22,000.00 22,000.00  กองคลัง 
12 เครื่องพิมพ์ Multifunction (โอนตั้งใหม่) 7,500.00 7,490.00  กองคลัง 
13 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (โอนตั้งใหม่) 42,500.00 33,600.00  กองการศึกษาฯ 
14 ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต (โอนตั้งใหม่) 15,000.00 14,400.00  กองช่าง 
15 ซัมเมอร์ส ขนาด 1.50 แรงม้า (โอนตั้งใหม่) 82,500.00 74,100.00  กองช่าง 
16 ซัมเมอร์ส ขนาด 2.0 แรงม้า (โอนตั้งใหม่) 35,500.00 32,500.00  กองช่าง 
17 ตู้คอลโทรล (โอนตั้งใหม่) 34,000.00 31,200.00  กองช่าง 
18 ปั๊มหอยโข่งชนิดหน้าแปลน (โอนตั้งใหม่) 96,000.00 0.00  กองช่าง 
19 เครื่องจ่ายสารคลอรีน (โอนตั้งใหม่) 57,500.00 56,500.00  กองช่าง 
  รวมงบประมาณ 3,187,800.00 625,480.00    

  

ด าเนินการจริง  จ านวน  17 โครงการ 

  

ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 
 

 

 

 

 

/สรุปผล... 



 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  สรุปได้ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- จ านวนโครงการทั้งหมด  ๑๓  โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๑๓  โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ   ๐  โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 

๒) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- จ านวนโครงการทั้งหมด  ๒  โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๐  โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ   ๒  โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ   ๐ 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- จ านวนโครงการทั้งหมด  ๑๖  โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๙  โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ   ๗  โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ   ๕๖.๒๕ 

๔) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จ านวนโครงการทั้งหมด  ๖  โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๑  โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ   ๕  โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ   ๑๖.๖๗ 

๕) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 
- จ านวนโครงการทั้งหมด  ๘  โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๑  โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ   ๗  โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ   ๑๒.๕๐ 

๖) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
- จ านวนโครงการทั้งหมด  ๑๑  โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๕  โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ   ๖  โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ   ๔๕.๔๕ 

 

/๗) ยุทธศาสตร์... 



๗) ยุทธศาตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร (ค่าครุภัณฑ์) 
- จ านวนโครงการทั้งหมด  ๑๙  โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๑๗  โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ   ๒  โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ   ๔๕.๔๕ 

 
จ านวนโครงการตามแผนงานทั้งหมด  ๗๕  โครงการ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ  ๔๖  โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ   ๒  โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ   ๖๑.๓๓ 

 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงานโครงการตามแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ 

ทั้งหมด (บาท) 
งบประมาณที่ใช้ใน 
การด าเนินโครงการ 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 10,668,516.36 10,661,130.00 7,386.36 99.93 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 14,557,950.00 12,011,010.38 2,546,939.62 82.50 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 829,439.00 153,700.00 675,739.00 18.53 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 576,900.00 16,900.00 560,000.00 2.93 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 2,115,779.00 783,360.00 1,332,419.00 37.02 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 3,187,800.00 427,480.00 2,760,320.00 13.41 

รวม 32,016,384.36 24,053,580.38 7,962,803.98 75.13 
 

สรุป  การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ  ตามแผนการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด  จ านวน  
32,016,384.36  บาท งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั้งหมด  จ านวน  24,053,580.38 บาท 
งบประมาณคงเหลือ จ านวน  7,962,803.98  บาท  การใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ที่ได้รับ 75.13 (เป็นโครงการที่ไม่รวมรายจ่ายประจ า) 
 
 

/ปัญหาและอุปสรรค... 



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
1. ปัญหาการเกิดโรคระบาดโควิด-๑๙ ท าให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการบางโครงการตาม 

แผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ได ้
2. การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา  

(พ.ศ. 256๑-256๕) พบว่า บางตัวชี้วัดมีความยากเกินไป บางโครงการไม่วัดตามตัวชี้วัดที่ ก าหนดไว้ ส าหรับ
การจัดเก็บข้อมูลและบางตัวชี้วัด  มีการตั้งค่าตัวเลขเป้าหมายสูงเกินความสามารถที่จะท าได้จริง จึงส่งผลให้
การปฏิบัติงานไม่ประสบความส าเร็จ หรือไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้จริง  

๓. จากการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 256๔ พบว่า  ส านัก/กอง 
ด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี  แต่บางโครงการซึ่งเป็นส่วนน้อยไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาของแผนการ 
ด าเนินงาน ด้วยเหตุผลว่า งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานได้ บางส่วนไม่
สามารถด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ 

๔. ขั้นตอนของการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการ
วิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณตามภารกิจของส านัก/กองในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พิจารณาเรื่องของจ านวนงบประมาณในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่สอดรับกับแผนพัฒนาห้าปี 
(พ.ศ. 256๑-256๕)    
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ประชุมเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข พร้อมปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-๑๙ 

๒.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จะต้องมีความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดและเป้าหมาย สามารถ
บรรลุผลส าเร็จได้จริงตามความสามารถที่จะท าได้จริง และไม่ยากเกินไป อาจท าให้ไม่สามารถติดตามผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. ควรก าชับให้ส านัก/กอง ด าเนินการจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการ ด าเนินงานโครงการ
นั้น ๆ จะเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริง 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างด าเนินโครงการ 
ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่อาจเกิด
เกดิการเปลี่ยนแปลง  

๔. ก่อนการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ ส านัก/กอง ที่เก่ียวข้อง  ควรวิเคราะห์ 
ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณ ทั้งนี้   เพ่ือให้สอดรับกับแผนพัฒนาห้าปี  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารแผน รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการน าแผนไปปฏิบัติมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ที่ส าคัญ
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ยังสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวัดผลส าเร็จหลังสิ้นสุด การด าเนินงาน
ไปด าเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์  โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ตามวงจรของเดมิ่ง  
( Damming ) หรือที่เรียกว่า วงจร PDCA (Plan –Do –Check -action) เพ่ือใช้เป็นข้อมูล ประกอบการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามกระบวนการงบประมาณอีกทางหนึ่ง  
 

/๕. ควรจัดให้มี... 



 
๕. ควรจัดให้มีการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา 

การจัดท างบประมาณ การจัดท าแผนการด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันและมีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 

…………………………………. 


