
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
เร่ือง  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 

...................................................................................... 
                    
                               ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287 วรรค 3  บัญญัติ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การ
ใชจาย และผลการดําเนนิงานในรอบป เพือ่ใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548  ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกป 
                          ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550  มาตร 287 วรรค 3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) องคการบริหารสวนตําบลบานใหม จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับการ
บริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  ดังนี ้
           
                           ก. วิสัยทัศน  ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
                               การคมนาคมสะดวก  ระบบเศรษฐกิจดี  ราษฎรมีความรู  การบริหารจัดการเดน  
ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ 

ข. พันธกิจ  การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
 1.  พัฒนาเสนทางการคมนาคมใหไดมาตรฐานทุกหมูบาน 
 2.  สงเสริมการมีงานทํา ลดปญหาการวางงาน  ยกระดับรายไดของประชาชน 
 3.  สงเสริมเพิ่มพูนความรูความเขาใจแกประชาชนในทกุๆ ดาน  เนนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4.  อนุรักษ  เพิม่  ระบบนิเวศวิทยา ความสมดุลทางธรรมชาติและการควบคุมมลพิษอยางยั่งยืน 
 5.  พัฒนาความรูความเขาใจแกผูบริหาร  สมาชิก  พนักงาน  ในการปฏิบัติงานและบรกิารประชาชน 
 6.  พัฒนาการบริการดานสาธารณสุขใหทัว่ถึงและมีคณุภาพ 
 7.  ยกระดับการศึกษาและการเรียนรูในชุมชน 
              8. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและทางสงน้ําเพื่อการเกษตร 



                                ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา  องคการบริการสวนตําบลบานใหมไดกําหนดยุทธศาสตรและ
แนวทางการพฒันาไว 6 ยุทธศาสตรดังนี้ 
                                  

ยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 

1)  ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน      1.1  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  
ทางระบายน้ําใหไดมาตรฐานทั้งตําบล 

      1.2  ประสานงานขอขยายเขตระบบไฟฟา  ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะใหทั่วถึง 

       1.3  ประสานงานขอติดตั้งโทรศัพทสาธารณะใหครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในตําบล 

  
2)  ยุทธศาสตร  การพัฒนาเศรษฐกิจ      2.1  สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุม พัฒนาอาชีพ  การจาง

งานในชุมชนใหกับประชาชน / กลุมสตรี 
      2.2  สงเสริมสนับสนุนการออมทรัพย ระบบเศรษฐกิจของ

ชุมชน 
  
3)  ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคม      3.1  พัฒนาคุณภาพชวีิตเสริมสรางสุขภาพของประชาชน

และการบริการทางดานสาธารณะสุขใหทัว่ถึง 
      3.2  สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษา  เครือขายการ

เรียนรู  ศาสนา  วัฒนธรรมและฟนฟูประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 
       3.3  สงเสริมสนับสนุนการกีฬา  นันทนาการและความ

เขมแข็งของชุมชน 
       3.4   สนับสนุนการจัดสวัสดิการภาคประชาชน  การสังคม

สงเคราะหและการแกไขปญหาความยากจนของชุมชน 
       3.5  กําจัด  ปองกันโรคจากปศุสัตวและการแพรระบาด 
     3.6  สนับสนุน  รณรงค  ประชาสัมพันธใหมีความเขาใจ

และมีสวนรวมในการปองกนัโรคติดตอและยาเสพยติดที่แพร
ระบาดอยูในชมุชน 

  
4)  ยุทธศาสตร  การพัฒนาแหลงน้ํา      4.1  พัฒนาแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ําใหมใหเพียงพอ

สําหรับการอุปโภคบริโภคตลอดป 
      4.2  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหทั่วถึง 



ยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา 

5)  ยุทธศาสตร  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

     5.1  ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและ
ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาอยางยั่งยนื 

      5.2  สรางจิตสํานึก  ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและการและการกําจัด
วัชพืชอยางมีประสิทธิภาพ 

  
6)  ยุทธศาสตร  การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจัดการองคกร 

     6.1  พัฒนาการบริหารงานทั่วไป  การเมืองการปกครองและ
เพิ่มศักยภาพของบุคลากร 

      6.2  พัฒนาเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่และองคกรให
ทันสมัย 

      6.3   พัฒนาการจัดเก็บรายได การบริการประชาชนและการ
ตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  
 

ง.  การวางแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหมไดจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2552-2554)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2548  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชนในการจดัทําแผนพัฒนา  เชน  การประชุมคณะกรรมการ
ประชาคม  การจัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟงทราบปญหาและความตองการของประชาชนในเขตหมูบานเพื่อ
เปนแนวทางในการกําหนดโครงการในแผนพัฒนาสามปตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลบานใหมไดประกาศใชแผนพฒันาสามป (พ.ศ.2552-2554)  เมื่อวันที่  16 
มิถุนายน  2551  โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินงาน  รวม  100 โครงการ และเพิม่เติมแผนพัฒนา อีก 3 
โครงการ รวมทั้งหมด 103 โครงการ งบประมาณ  28,453,000  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 
1.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 25 16,254,000 
2.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 15 810,000 
3.  การพัฒนาคนและสังคม 35 5,025,000 
4.  การพัฒนาแหลงน้ํา 8 2,748,000 
5.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7 520,000 
6.  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร 13 3,096,000 

รวม 103 28,453,000 
 



 แผนภูมิ แสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามป  ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
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โครงการตามแผนพฒันาสามป  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

แผนภูมิ แสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
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จ.  การจัดทํางบประมาณ 
  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2552 เมือ่วันที่  30 กนัยายน 2551  โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติจํานวน  41
โครงการ  เปนจํานวนเงิน  6,963,555  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาได ดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณตาม

ขอบัญญัติ 
1.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 8 3,025,000
2.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 50,000
3.  การพัฒนาคนและสังคม 21 2,595,505
4. การพัฒนาแหลงน้ํา 3 500,400 
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 19,000 
6. การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร 6                        773,650 
                                      รวม 41                   6,963,555
 
 
แผนภูมิ แสดงโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
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โครงการตามขอบัญญัติ 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิ แสดงงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
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งบประมาณตามขอบัญญัติ 
 
 
 
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใชจายงบประมาณ 
                        องคการบริหารสวนตําบลบานใหม  มกีารใชจายงบประมาณในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552   โดยมีการกอหนี้ผูกพนั/ลงนามในสญัญา จํานวน  37
โครงการ  เปนจํานวนเงิน   5,653,675.86   บาท  มีการเบกิจายจํานวน  37 โครงการ  เปนจํานวนเงนิ
5,653,675.86     บาท  สามารถจําแนกตามยทุธศาสตรการพัฒนาไดดังนี ้
 

กอหนี้ผูกพัน 
ลงนามสัญญา 

การเบิกจาย 
งบประมาณ ยุทธศาสตร 

 
โครงการ จํานวนเงิน โครงการ จํานวนเงิน 

1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 8 2,656,310 8 2,656,310

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 50,000 2 50,000
3. การพัฒนาคนและสังคม 17 2,284,355.86 17 2,284,355.86
4. การพัฒนาแหลงน้ํา 3 49,800 3 49,800
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 19,000 1 19,000 
6. การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร 3 594,210 3 594,210 
                                    รวม 37 5,653,675.86 37 5,653,675.86

 
แผนภูมิ แสดงการกอหนี้ผูกพันลงนามสัญญา/การเบิกจายงบประมาณ 
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การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาคนและ
สังคม

การพัฒนาแหลงนํ้า

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการองคกร

 
 
 

 

โครงการที่ลงนามสัญญา 
 

การเบิกจายงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช.  การจายขาดเงินสะสม 
                        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะผูบริหารฯไดทําการจายขาดเงินสะสมจํานวน  2  คร้ัง 
                          คร้ังท่ี 1  จายขาดเงินสะสม ตามขอ 91 แหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และที่แกไขเพิม่เติม เพื่อจัดซือ้ถุงยังชีพชวยเหลือประชาชนเนื่องจากเกดิอุทกภัยในเขตพื้นที่ตําบลบานใหม  
จํานวน 1,000 ถุง เปนเงิน 402,000 บาท ตามคําอนุมัติของผูบริหารฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 
                           คร้ังท่ี 2  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ตําบลบาน
ใหม จํานวน 11 โครงการ เปนเงิน 2,147,800 บาท โดยสภาองคการบริหารสานตําบลบานใหม  ไดมีมติ
เห็นชอบและอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดตามสมัยการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 
2  กุมภาพนัธ  2552 
                   รวมจายขาดเงินสะสม 2 คร้ัง  จํานวน 12 โครงการ เปนเงิน  2,549,800  บาท  สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี ้
 
 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 
1.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 10 1,866,800 
2.  การพัฒนาคนและสังคม 2 638,000 

รวม 12 2,549,800 
 
 
 
แผนภูมิ แสดงการจายขาดเงนิสะสม 
 

10

2

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาคนและ
สงัคม

 

1,866,800

638,000

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาคนและ
สงัคม

                               
      

 

โครงการจายขาดเงินสะสม 
 

งบประมาณจายขาดเงินสะสม 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



ฌ. การกอหนีผู้กพัน/เบิกจายงบประมาณ (จายขาดเงินสะสม) 
                         องคการบริหารสวนตําบลบานใหม มกีารใชจายงบประมาณในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 
จายขาดเงนิสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จํานวนทั้งหมด 
12 โครงการ เปนจํานวนเงนิ 2,531,000 บาท  มีการเบิกจายจํานวน 12 โครงการ เปนจํานวนเงิน 2,531,000 
บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  
 
 

กอหนี้ผูกพัน 
ลงนามสัญญา 

การเบิกจาย 
            งบประมาณ ยุทธศาสตร 

 
โครงการ จํานวนเงิน โครงการ จํานวนเงิน 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 10 1,850,000 10 1,850,000

การพัฒนาเคนและสังคม 2 681,000 2 681,000
รวม 12 2,531,000 12 2,531,000

                      
                            
                               
 
 
 
แผนภูมิ แสดงการกอหนี้ผูกพันลงนามสัญญา/เบิกจายงบประมาณ (จายขาดเงินสะสม) 

10

2

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาคนและ
สงัคม

 

1,850,000

681,000

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนาคนและ
สงัคม

  

การเบิกจายงบประมาณจายขาดเงินสะสม 
 

การเบิกจายงบประมาณจายขาดเงินสะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 



                 องคการบริหารสวนตําบลบานใหมจายขาดเงินสะสมจาํนวน 12 โครงการ เปนเงิน 2,549,800 
บาท เบิกจายงบประมาณจํานวน 12 โครงการ เปนเงิน 2,531,000 บาท  สามารถประหยัดงบประมาณได 
18,800 บาท 
 
                         ทั้งนี้หากผูนาํชุมชน  ประชาชนทานใด มีขอสงสัยหรือความประสงคจะเสนอความคิดเห็น
หรือเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม สามารถติดตอสอบถามขอมูลไดที่
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบานใหมหรือแจงผานคณะผูบริหารเพื่อจะนําขอมูลมาวางแผน
และปรับปรุงการดําเนนิงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ตอไป 
 
                           จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 
                                      ประกาศ ณ วันที่          เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2552 
 
 
                                                                             ลงชื่อ      เฉลิม  คลอดเพ็ง 
                                                           (นายเฉลิม  คลอดเพ็ง) 
                                                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
 
                                                                                                                                    


