
                                                                    
                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
     เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                      
                                            .................................................................. 
 

  ด้วยนายสมชาย  พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผล 
    การปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานในห้วงระยะเวลา 1 ปี  งบประมาณ 
    เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
    องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา 58/5 วรรคห้า  
    ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ  
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563 ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ ดังนี้ 
 

 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                     ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ  
    ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีแนวทางดังนี้ 
                      1.1 สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย โดยจะด าเนินการปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชน 
    สามารถใช้ได้ตลอดปี 
                      1.2 สร้างและปรับปรุงระบบน้ าเพื่อการอุปโภค การ บริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุม 
    ทั่วถึง ให้สามารถใช้ได้ตลอดปี 
                      1.3 จัดให้มีการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะบนเส้นทาง  
    คมนาคมภายในต าบล 
 

                  2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
                      ข้าพเจ้าจะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบานการสร้างรายได้ โดยจะส่งเสริมแนวทางระบบ 
    เศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้ 
                      2.1 ส่งเสรมิอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
    พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                      2.2 ส่งเสรมิให้ประชาชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
    ในท้องถิ่น 
                      2.3 จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน สตรีและประชาชน 
 

                  3. นโยบายด้านสังคม 
                      ข้าพเจ้าจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ต าบลวังจันทร์เป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ของเยาวชนและประชาชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน  
    โดยมีแนวทางดังนี้ 
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                      3.1 ส่งเสรมิการสร้างขุมชนน่าอยู่และสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
                      3.2 ส่งเสรมิการด าเนินการของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม 
    ในกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว 
                      3.3 สนับสนุนกิจกรรมระบบสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                      3.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
                      3.5 ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

                  4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                      ข้าพเจ้าจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจน 
    สร้างระบบสุขภาพท่ีดีให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนในต าบล โดยมีแนวทางดังนี้ 
                      4.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบสาธารณสุขข้ันมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
                      4.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ พร้อมทั้ง 
    สามารถป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
                      4.3 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 
 

                  5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
                      ข้าพเจ้าจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนภายในต าบล 
    พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาประเพณีท้องถิ่น 
    ให้ยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา โดยมีแนวทางดังนี้ 
                      5.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
                      5.2 ส่งเสรมิจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบล 
                      5.3 ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
                      5.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอ 
 

                  6. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 
                      ข้าพเจ้าจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือความ 
     พึงพอใจของประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้ 
                      6.1 ส่งเสริมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามี  
    ส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                      6.2 ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร   โดยบริหารงาน 
    บนพ้ืนฐานความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี 
    จิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของ 
    กฎหมาย เช่น  การติดต่อประสานงานข่าวสารข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนต้องทั่วถึงและ 
    รวดเร็ว 
                      6.3 ส่งเสรมิสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ  
    ภาคเอกชน  ภาคประชาชนในการวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์พัฒนาไปสู่ 
    สิ่งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1. วิสัยทัศน์ 

                          “มีน้ าใช้ตลอดปี ถนนดีทุกสาย แก้ไขสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน” 
 

                          พันธกิจ    
                          1. จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค และบริโภคตลอดปี 
                          2. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
                          3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดูดี 
                          4. พัฒนาชุมชน 
 

                       2. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์การพัฒนา 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ จงึได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถด าเนินก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ 
    และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ ากินน้ าใช้ตลอดปี   
                  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า มีความสะดวกรวดเร็ว   
                           3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ   
                  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น  
  

                       3. เป้าประสงค์  
                           1. ประชาชนมีน้ ากินน้ าใช้ตลอดปี 
                 2. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าสะดวกรวดเร็ว 
                 3. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
                 4. พัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
 

                       4. ตัวช้ีวัด 
                           1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
    ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
                           2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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   5. ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ ากินน้ าใช้ตลอดปี การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ก่อสร้างฝ่าย ขุดลอก
ล าห้วย ก่อสร้างโรงสูบน้ า ระบบน้ าอุปโภค
บริโภค  ขยายท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ฯลฯ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า  
มีความสะดวกรวดเร็ว 

การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม/ถนน
ลูกรัง/คสล./AC/PARA /ป้ายเครื่องหมายจราจร/
ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะ การดูแลอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ใน
ป่าชุมชนป่าต้นน้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
 
  

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่น
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
วังจันทร์การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
การอนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่นโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม 
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การฝึกอบรม อปพร. การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
การสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
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         6. กลยุทธ์ 
   (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ ากินน้ าใช้ตลอดปี 
        1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างฝายกั้นน้ า,ขุดลอกล าห้วย,โรงสูบน้ า 
        1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการผันน้ าจากล าห้วยแม่ประจันต์มาใช้ในต าบลวังจันทร์ 
                  1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุง/ต่อเติม/ก่อสร้าง/ขยายเขตระบบประปาและการเกษตร 
   (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า มีความสะดวกรวดเร็ว 
        2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า 
                  2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบจราจร 
   (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
        3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
                  3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์การรักษาสิ่งแวดล้อม 
   (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
        4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  
         4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเพ่ิมการเรียนรู้ 
        4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 
        4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
        4.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างเสริมการให้บริการสุขภาพภาคประชาชน 
        4.6 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูให้บริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
        4.7 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
        4.8 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างสุขภาพในชุมชน 
        4.9 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริการสงเคราะห์ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
        4.10 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
                  4.11 แนวทางศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 

         7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  1๒  
    ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด 
    ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน 
    จะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียม 
    ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์ เปลี่ยนแปลง 
    ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน 
    ชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ    
    ความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุข 
    ที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 



 
 
 


