ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
-----------------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.

๒๕๔๘
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้ผู้ บ ริห าร
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เสนอผลการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาให้ป ระชาชนทราบโดยทัวกั
่ น
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายและ
ผลการดําเนินงาน รวมทัง้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เดือน
ธันวาคม) มาเพือ่ ให้ประชาชน
ได้มสี ว่ นร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ ดังนี้
ก. วิ สยั ทัศน์
“มีน้ําใช้ตลอดปี ถนนดีทุกสาย แก้ไขสิง่ แวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน”
ข. พันธกิ จ
๑. จัดให้มแี หล่งนํ้าเพือ่ การอุปโภคและบริโภคตลอดปี
๒. จัดให้มแี ละบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้า
๓. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดดู ี
๔. พัฒนาชุมชน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีนํ้ากิ นนํ้าใช้
๑.๑ ผันนํ้าจากแม่น้ําเพชรบุรมี าใช้ในตําบลวังจันทร์
๑.๒ ผันนํ้าจากลําห้วยแม่ประจันต์มาใช้ในตําบลวังจันทร์
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทัง้ ทางบกและทางนํ้ามีความสะดวก รวดเร็ว
๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ้าและท่าเทียบเรือ
๒.๒ พัฒนาระบบจราจร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมไม่เป็ นมลพิ ษ
๓.๑ สร้างจิตสํานึกในการรักษาสิง่ แวดล้อม
๓.๒ จัดซือ้ /จัดจ้าง วัสดุครุภณ
ั ฑ์ดา้ นรักษาสิง่ แวดล้อม

/๔. ยุทธศาสตร์...
๒

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มคี วามเจริญขึน้
๔.๑ ก่อสร้างสิง่ สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
๔.๒ พัฒนาด้านการเพิม่ การเรียนรู้
๔.๓ พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
๔.๔ พัฒนาการป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๔.๕ พัฒนาการเสริมสร้างการให้บริการสุขภาพภาคประชาชน
๔.๖ พัฒนาด้านการฟื้ นฟูให้บริการสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน
๔.๗ พัฒนาการควบคุมและป้ องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
๔.๘ พัฒนาการสร้างสุขภาพในชุมชน
๔.๙ พัฒนาการบริการสงเคราะห์ประชาชน ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส
๔.๑๐ พัฒนาการสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม
๔.๑๑ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ง. การวางแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ได้จดั ทําแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ตามที่
บัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
เช่น การจัดเวทีประชาคม เพือ่ รับฟั งปั ญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนในพืน้ ทีก่ อ่ นนํามาจัดทํา
โครงการเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีท่ บ่ี รรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เมื่อ
วันที่
15 ธันวาคม ๒๕๕๙ และแก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจําปี
พ.ศ. 2560 ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ประกาศ

ใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และครัง้ ที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยได้กําหนดโครงการทีจ่ ะดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) รวม 329 โครงการ งบประมาณ 135,321,215 บาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้

/ยุทธศาสตร์...
๓
ยุทธศาสตร์

โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านมีน้ํากินนํ้าใช้
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทัง้ ทางบกและทาง
นํ้ามี
ความสะดวกรวดเร็ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมไม่เป็ นมลพิษ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนให้มคี วามเจริญ
ขึน้

15
52

๖,067,0๐๐
74,๑๔2,0๐๐

๑2
250

250,๐๐๐
54,862,216

329

๑35,321,๒16

รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาสีป่ ี ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์
๒5๐

5๒
15

1๒

4
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลวังจันทร

6,067,000

จ. การจัดทํางบประมาณ

๕

ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ ได้ประกาศใช้ขอ้ บัญญัตงิ บประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ๒๕61
โดยมีโครงการทีบ่ รรจุอยู่ในข้อบัญญัตงิ บประมาณและมีการโอนงบประมาณ จํานวน 72 โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัตทิ ใ่ี ช้ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณ และการโอนงบประมาณทีใ่ ช้ดําเนินการ จํานวน 15,153,423.06 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้านการมีน้ํากินนํ้าใช้ตลอดปี
๒. การพัฒนาด้านการคมนาคมทัง้ ทางบกและทางนํ้า
มีความสะดวกรวดเร็ว
๓. การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมไม่เป็ นมลพิษ
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนให้มคี วามเจริญขึน้
รวม

1
14

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
220,๐๐๐
2,194,1๐๐

3
4๙
72

๑3,321
๑2,726,002.06
15,153,423.06

โครงการ

ฉ. การเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัตงิ บประมาณ
โดยได้มกี ารก่อหนี้ผกู พัน/ลงนามในสัญญา (ในไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน
2562) รวม 72 โครงการ และมีการเบิกจ่าย 15,153,423.06 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดงั นี้

ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้านการมีน้ํากินใช้ตลอด
ปี
๒. การพัฒนาด้านคมนาคมทัง้ ทางบก
และทางนํ้ามีความสะดวกรวดเร็ว
๓. การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
ไม่เป็ นมลพิษ
๔. การพัฒนาชุมชนให้มคี วามเจริญ
ขึน้
รวม

งบปกติ
จํานวนเงิน

เงินสะสม

รวม

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

220,000

1.45

-

-

220,000

1.21

2,194,100

14.48

67.46

4,215,100

23.22

13,321

0.0879

12,726,002.06

83.98

975,000

15,153,423.06

100

2,996,000

2,021,000

-

-

จํานวนเงิน

13,321

ร้อยละ

0.0734

32.54

13,701,002.06

75.49

100

18,149,423.06

100

