
 

 

 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลทุง่ทอง 

( 1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 

 

  



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ  วันที ่ 30 กันยายน  2563 

 

 

หมวดรายจ่าย ประมาณการ ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 
งบกลาง 15,945,220.00 5,989,532.43 37.56 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,624,640.00 100.00 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 16,100,630.00 15,711,814.33 97.59 

ค่าตอบแทน 657,000.00 484,530.00 73.75 

ค่าใช้สอย 3,547,900.00 2,871,887.00 80.95 

ค่าวัสดุ 2,634,110.00 1,823,940.37 69.24 

ค่าสาธารณูปโภค 1,470,000.00 1,456,851.06 99.11 

ค่าครุภัณฑ์ 947,000.00 438,870.00 46.34 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,398,500.00 1,233,600.00 51.43 

เงินอุดหนุน 2,075,000.00 1,041,000.00 50.17 

รวมจ่าย 48,400,000.00 33,676,665.19 69.58 
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ผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประมาณการ ผลการใชจ้่าย รอ้ยละ



สรุปผลการวิเคราะหก์ารใช้จา่ยเงนิงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ณ  วันที ่ 30  กันยายน  2563 

1. ด้านงบประมาณ 

1.1 รายรับ 

 - ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน  56,509,634.00  บาท   
รายรับจริง  48,314,581.60  บาท  คิดเป็นร้อยละ 85.50   รายรับจริงต ่ากว่าประมาณการ   จ านวน 8,195,052.40  บาท  
คิดเป็นร้อยละ 14.50 

 

(รายรับจริง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
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ประมาณการ รบัจริง รบัจริงต ่ากว่าประมาณการ รอ้ยละ



       1.2 รายจ่าย 

        - ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน  48,400,000.00 บาท  
รายจ่ายจริง  33,676,665.19  บาท คดิเป็นร้อยละ 69.58  รายจ่ายต ่ากว่าประมาณการ จ านวน 14,723,334.81  บาท  
คิดเป็นร้อยละ  30.42  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,400,000

33,676,665.19

14,723,334.81

30.42

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

(รายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ประมาณการ จ่ายจริง จ่ายจริงต ่ากว่าประมาณการ รอ้ยละ



        1.3 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 

         - รายรับจริงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  48,314,581.60  บาท  รายจ่ายจริง  33,676,665.19  บาท 

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง จ านวน 14,637,916.41  บาท  คิดเป็นร้อยละ 30.30 
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(รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

รายรบัจริง รายจ่ายจริง รายรบัจริงสงูกว่ารายจ่ายจริง รอ้ยละ



2. สรุปผลการวิเคราะหก์ารใช้จ่ายเงนิงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ด้านรายรับ  พบว่า เทศบาลต าบลทุ่งทอง มีรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม หมวดรายไดจ้าก 

ทรพัยส์ิน หมวยดรายไดเ้บ็ตเตล็ด รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแลว้จัดสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมวดภาษีจัดสรร รายไดท้ี่รฐับาล
อุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายรบัในภาพรวมของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ต ่ากว่าประมาณการ
รายรบั เน่ืองจากพระราชบญัญตัิภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง พ.ศ.2562 ก าหนดใหจ้ดัเก็บภาษีส าหรบัที่ดินและสิ่งปลกุสรา้ง ตัง้แต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 แต่โดยที่โรคติดเชือ้ ไวรสั โควิด – 19 ไดร้ะบาดอย่างรุนแรงท าใหเ้ศรษกิจหดตวัลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กระทบ
ต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกวา้ง สมควรลดภาษีส าหรบัที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีที่ดินปลกู
สรา้ง เพ่ือใหเ้หมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม ประกอบกับเงินอุดหนุนที่
รฐับาลจดัสรรใหน้ัน้จะถกูจดัสรรมาในช่วงใกลจ้ะสิน้ปีงบประมาณ จึงท าใหมี้รายไดไ้ม่เพียงพอในการจดัท าการบรกิารสาธารณะตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ินที่บรรจุไวใ้นเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 และท าใหร้ายรบัไม่เป็นไปตามประมาณการที่
ก าหนดไว ้ 

 ด้านรายจ่าย  ขณะเดียวกนั ภายใตส้ถานการณท์ี่โรคติดเชือ้ ไวรสั โควิด – 19 ยงัแพรร่ะบาดและเทศบาลต าบลทุ่งทองยงัตอ้ง
ตัง้การด์สงู เพ่ือควบคมุปอ้งกนัการแพรร่ะบาดอย่างเขม้ขน้ รฐับาลไดก้ าหนดนโยบายใหก้ระทรวงมหาดไทยสั่งการให ้อปท. เกลี่ยงบฯ 
ที่จดัสรรส าหรบัการจดัซือ้จดัจา้ง งบฯ ลงทนุที่ยงัไม่มีการจดัซือ้จดัจา้ง หรือลงทนุกนัไวส้  าหรบัเป็นงบฯ ในการป้องกนัและควบคมุโรค
โควิด – 19 โดยเฉพาะ โดยจัดล าดบัความส าคญัโครงการที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิดเป็นล าดบัแรก 
เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงชะลอจดัซือ้จดัจา้งโครงการตามปกติออกไป แลว้หนัมาเนน้หนกัแกว้ิกฤตโควิด – 19 เป็นหลกั     จึงกระทบ



โครงการพฒันาทอ้งถ่ิน กรณีดงักล่าวส่งผลใหก้ารพฒันาทอ้งถ่ินถูกชะลอออกไป เนื่องจากงบฯ ซึ่งเดิมถูกจัดสรรไวส้  าหรบัก่อสรา้ง
โครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไม่ว่าจะเป็นการปรบัปรุง ก่อสรา้งถนน ทางเทา้ จัดซือ้จัดจา้งสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย
ใหก้บัประชาชน ตอ้งเลื่อนระยะเวลาออกไปก่อน เพ่ือน ามาใชใ้นการจดัซือ้วสัดอุปุกรณใ์นการดแูลรกัษาสขุภาพ โดยประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งทองยังไดร้บัประโยชนเ์หมือนเดิม เพียงแต่ปรบัเปลี่ยนจากสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย เป็นการป้องกันรกัษา
สขุอนามยัแทน และท าใหก้ารใชจ้่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใชจ้่ายเงินท่ีก าหนดไว ้

   แนวทางแก้ไข 

- เทศบาลต าบลทุ่งทอง ควรมีการประเมินผลลพัธแ์ละความคุม้ค่าของแต่ละโครงการในการด าเนินการ โดยน าระบบ 

การติดตามประเมินผลงานมาตรวจสอบการปฏิบตัิงานของเทศบาลฯ พรอ้มทัง้สรา้งดชันีตวัชีว้ดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของเทศบาลฯ โคยเทศบาลฯ สามารถน าขอ้มูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาการบริหารงบประมาณ เพ่ือใหก้ารใชจ้่าย
งบประมาณเกิดประโยชนส์งูสดุ และสามารถใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- เทศบาลต าบลทุ่งทองควรพิจารณาปรบัลดรายจ่ายประจ า เพ่ือลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยพิจารณาจาก 

โครงการที่สามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลฯ รวมทัง้โครงการที่จ  าเป็นในการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้น
ของประชาชนเป็นล าดบัแรก และค านึงถึงความคุม้ค่า ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุต่อส่วนรวมภายใตง้บประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 






























