
 

 

 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

( 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 ) 
 

 

  



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ณ  วันที่  30 กันยายน  2564 
 

 

หมวดรายจ่าย ประมาณการ ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 
งบกลาง 15,665,320.00 1,904,694.07 12.16 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,118,665.00 80.72 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 17,097,800.00 15,502,003.00 96.52 
ค่าตอบแทน 667,000.00 482,450.00 72.33 
ค่าใช้สอย 4,526,500.00 3,113,220.60 68.78 
ค่าวัสดุ 1,885,6520.00 2,105,893.80 100 
ค่าสาธารณูปโภค 1,411,820.00 1,346,159.73 95.35 
ค่าครุภัณฑ์ 156,300.00 494,900.00 100 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,230,000.00 1,733,400.00 53.67 
เงินอุดหนุน 1,735,000.00 1,753,000.00 100 

รวมจ่าย 49,000,000.00 31,554,386.20 64.40 
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ผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประมาณการ ผลการใชจ้่าย รอ้ยละ



สรุปผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

1. ด้านงบประมาณ 

1.1 รายรับ 

 - ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน  49,000,000.00  บาท   
รายรับจริง  58,630,144.97 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100 รายรับจริงสงู/ต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 9,630,144.97 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 19.65 
 

(รายรับจริง  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564) 
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ประมาณการ รบัจริง รบัจริงสงู/ต ่ากว่าประมาณการ รอ้ยละ



       1.2 รายจ่าย 
        - ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน  49,000,000.00 บาท  
รายจ่ายจริง  31,554,386.20  บาท   คิดเป็นร้อยละ  64.40  รายจ่ายสูง/ต่ำกว่าประมาณการ                            
จำนวน   17,445,613.80  บาท   คิดเป็นรอ้ยละ  35.60  
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(รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ประมาณการ จ่ายจริง จ่ายจริงสงู/ต ่ากว่าประมาณการ รอ้ยละ



        1.3 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 

         - รายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน  58,630,144.97  บาท   
รายจ่ายจริง  31,554,386.20  บาท   รายรบัจริงสูง/ต่ำกว่ารายจ่ายจริง จำนวน  27,075,758.77  บาท   
คิดเป็นร้อยละ 46.18 
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(รายรับจริงสูง/ต ่ากว่ารายจ่ายจริง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

รายรบัจริง รายจ่ายจริง รายรบัจริงสงู/ต ่ากว่ารายจ่ายจริง รอ้ยละ



2. สรุปปัญหา/อุปสรรค ผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  ด้านรายรับ  พบว่า เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม หมวดรายได้จาก 

ทรัพย์สิน หมวยดรายได้เบ็ตเตล็ด รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รายได้ที่

รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายรับในภาพรวมของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ต่ำกว่า

ประมาณการรายรับ เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้จัดเก็บภาษีสำหรับที่ดนิและ

สิ่งปลุกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 แต่โดยที่โรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด – 19 ได้ระบาดอย่างรุนแรงทำให้เศรษกิจหดตัว

ลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง สมควรลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะ

จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบ

ต่อประชาชนโดยรวม ประกอบกับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้นั้นจะถูกจัดสรรมาในช่วงใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ จึงทำให้มี

รายได้ไม่เพียงพอในการจัดทำการบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ.2564 และทำให้รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการที่กำหนดไว้  

 ด้านรายจ่าย  ขณะเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์ที่โรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด – 19 ยังแพร่ระบาดและเทศบาลตำบล    

ทุ่งทองยังต้องตั้งการ์ดสูง เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอยา่งเข้มข้น รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยสัง่

การให้ อปท. เกลี่ยงบฯ ที่จัดสรรสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง งบฯ ลงทุนที่ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือลงทุนกันไว้สำหรับเป็น

งบฯ ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 โดยเฉพาะ โดยจัดลำดับความสำคัญโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน



ป้องกันและควบคุมโรคโควิดเป็นลำดับแรก เทศบาลตำบลทุ่งทองจึงชะลอจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามปกติออกไป แล้วหันมา

เน้นหนักแก้วิกฤตโควิด – 19 เป็นหลัก จึงกระทบโครงการพัฒนาท้องถิ่น กรณีดังกล่าวส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นถูกชะลอ

ออกไป เนื่องจากงบฯ ซึ่งเดิมถูกจัดสรรไว้สำหรับก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง 

ก่อสร้างถนน ทางเท้า จัดซื้อจัดจ้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน ต้องเลื่อนระยะเวลาออกไปก่อน เพื่อ

นำมาใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองยังได้รับประโยชน์

เหมือนเดิม เพียงแต่ปรับเปลี่ยนจากสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เป็นการป้องกันรักษาสุขอนามัยแทน และทำให้การใช้

จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้ 

   แนวทางแก้ไข 

- เทศบาลตำบลทุ่งทอง ควรมีการประเมินผลลัพธแ์ละความคุ้มค่าของแตล่ะโครงการในการดำเนนิการ โดย 

นำระบบการติดตามประเมินผลงานมาตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ พร้อมทั้งสร้างดชันีตัวช้ีวัดประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลของการดำเนินงานของเทศบาลฯ โคยเทศบาลฯ สามารถนำข้อมลูที่ได้มาประกอบการพิจารณาการบริหาร

งบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชนส์ูงสุด และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อยา่งจำกัดได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

 

 

 



 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

- เทศบาลตำบลทุ่งทองควรพิจารณาปรับลดรายจ่ายประจำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยพิจารณา 

จากโครงการที่สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลฯ รวมทั้งโครงการที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรก และคำนึงถึงความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมภายใต้

งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


































