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ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงนโยบำยของผู้บรหิำรท้องถิ่น 
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 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  
 

1. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
              ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีแนวทางดังนี้ 
              1.1 สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย โดยจะด าเนินการปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถ
ใช้ได้ตลอดปี 
              1.2 สร้างและปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการอุปโภค การ บริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง 
ให้สามารถใช้ได้ตลอดปี 
              1.3 จัดให้มีการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะบนเส้นทางคมนาคม
ภายในต าบล 
 

2. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
              ข้าพเจ้าจะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ โดยจะส่งเสริมแนวทางระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้ 
              2.1 ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
              2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
              2.3 จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน สตรีและประชาชน 
 

3. นโยบำยด้ำนสังคม 
              ข้าพเจ้าจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ต าบลวังจันทร์เป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนและประชาชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมี
แนวทางดังนี้ 
              3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่และสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
              3.2 ส่งเสริมการด าเนินการของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว 
              3.3 สนับสนุนกิจกรรมระบบสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
              3.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
              3.5 ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

4. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
              ข้าพเจ้าจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบ 
สุขภาพที่ดีให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนในต าบล โดยมีแนวทางดังนี้ 
              4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
              4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ พร้อมทั้งสามารถ
ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
              4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 
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5. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
              ข้าพเจ้าจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา  และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนภายในต าบล 
พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาประเพณีท้องถิ่น 
ให้ยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา โดยมีแนวทางดังนี้ 
              5.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
              5.2 ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบล 
              5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
              5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอ 
 

6. นโยบำยด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและกำรบริกำร 
              ข้าพเจ้าจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือความพึงพอใจ 
ของประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้ 
              6.1 ส่งเสริมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
              6.2 ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดข้ึนกับบุคลากรในองค์กร โดยบริหารงานบนพื้นฐาน 
ความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตส านึกในการปฏิบัติ
หน้าทีแ่ละการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย เช่น การติดต่อ
ประสานงานข่าวสารข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนต้องทั่วถึงและรวดเร็ว 
              6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชนในการวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

 

ข้อมูลทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจันทร์ 

 
1. ด้ำนกำยภำพ 
    1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
           ต าบลวังจันทร์มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและภูเขา มีพื้นท่ีทั้งหมด 43,465 ไร่ หรือ 69.54 ตารางกิโลเมตร  
โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่างๆ ดังนี้ 
 

           ทิศเหนือ จรดต าบลพุสวรรค์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
           ทิศใต ้  จรดต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 ทิศตะวันตก จรดต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก จรดต าบลวังไคร้  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 

 

อบต.วงัจนัทร์

วดัวงัจนัทร์โรงเรียนบ้านซ่อง

ป้อมต ารวจ

สอ.บ้านซ่อง

หมู่1 บา้นซ่อง

หมู่3 บา้นวงัจนัทร์

หมู่7 บา้นสระยายนนท์

ไปท่ายาง

วดัหนองมะกอก

โรงเรียนบา้นหนองมะกอก

หมู่4 บา้นโป่งตาเพชร

ทุ่งนา

ทุง่นา

ทุ่งนา

ไก่แกว้ห้วย

หมู่2 บา้นหนองมะกอก

ไปแก่งกระจาน
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

นพค. 13 เรือนจ าเขากล้ิง
โรงพยาบาลแก่งกระจาน

สระน ้า

สระน ้า

สระน ้า

อ่างเกบ็น ้าบ้านซ่อง

โรงเรียนบา้นทุง่เคล็ด

หมู่6 บา้นหนองจิก

หมู่8 บา้นทุ่งเคลด็

ถนนสาย แ
ก่งกระจาน 

- เข่ือนเพชร

ถน
นส

าย 
หน

องห
ญา้

ปล
อ้ง 

- ยา
งชุม

ห้วย

แม่ ประ จนัต์

จนัต์
ประ

แม่
หว้ย

ห้วย แม่ ประ จนัต์

ป้ัมน ้ามนั

( เขื่อนโป่งทรัพย์ )

แผนท่ีสงัเขปต าบลวงัจนัทร์

ศาลา

อ่างเกบ็น ้าหนองเสือ

โรงเรียนบา้นหนองสะแก

อ่างเก็บน ้าห้วยปากช่อง

บา้นทุ่งยาว
หมู่5  บา้นนากรวย

หมู4่  บา้นโป่งตาเพชร

(ทุ่งยาว)

หมู่5 บา้นหนองสะแก

 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
          ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์เป็นที่ราบและภูเขา โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก ซึ่งติดต่อกับ
ต าบลแก่งกระจานจะมีภูเขาเป็นส่วนใหญ่  มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
 

    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
          มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

    1.4 ลักษณะของดิน 
          ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย 
 

    1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
          มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าห้วยแม่ประจันต์ 
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    1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
          ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าชุมชน ภูเขาบางส่วน สภาพพ้ืนที่ราบลุ่ม 
 

2. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
    2.1 เขตการปกครอง 
          ต าบลวังจันทร์ มีเขตการปกครอง จ านวนหมู่บ้าน  8 หมู่บ้าน  
 

    2.2 การเลือกตั้ง 
          การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) จ านวน 1 คน  จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน  จ านวน 8 หมู่บ้าน 
รวมเป็น 8 คน 
 

           (1) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์  มีสมาชิกจ านวน 14 คน 
มีที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน 8 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน (ยกเว้นหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8  สมาชิกสภาได้ลาออกหมู่บ้าน
ละ 1 คน) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และเพ่ิมเติม ให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล และข้อบัญญัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยมีรายชื่อดังนี้ 
 

               ๑. นายบุญรอด    น้อยบุตร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
               ๒. นายนวม        จันทร์เจิม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
               ๓. นายมานพ      เกตุสุริโย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ ๑ 
               ๔. นางสุภาพร     แสนสวัสด์ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ ๑ 
               ๕. นายสังเวียน    วะชังเงิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ ๒ 
               ๖. นางปราณี      รอดรุ่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ 3 
               7. นายสมศักดิ์    ค้ าจุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ 3 
               8. นายบุญ         แก้วโกสีย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ 4 
               9. นางสาวจ าปี   ศรีสว่าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ ๔ 
               10. นายเฉลียว  สว่างยิ่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ 5 
               ๑1. นางบุญสืบ  บัวสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ ๕ 
               ๑2. นายสายยนต์ โพธิ์น้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ 6 
               13. น.ส.พิมพ์ประไพ  นกกริ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ 7 
               14. นายสุรินทร ์ ค าใส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ หมู่ 7 
 

          (๒) ฝ่ายการเมือง 
               ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  คือ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนในต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน (นายกแต่งตั้ง) และเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ๑ คน 
 

               ๑. นายสมชาย  พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
               ๒. นายเทียว    วีสม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
               ๓. นายสรายุธ  อยู่คง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
               ๔. นายอภิชัย   ทองจันทร์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ 
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3. ประชำกร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
           ประชากรทั้งสิ้น  5,159 คน  แยกเป็นชาย 2,558 คน หญิง 2,601 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 74 คน/ตาราง
กิโลเมตร จ านวนครัวเรือน  2,215 ครัวเรือน แยกได้ดังนี้    
 

หมู่ที่ บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม ครัวเรือน (หลัง) 
1 บ้านซ่อง 430 447 877 377 
2 หนองมะกอก 505 526 1,031 324 
3 วังจันทร์ 339 308 647 373 
4 โป่งตาเพชร 179 169 348 166 
5 หนองสะแก 322 318 640 442 
6 หนองจิก 343 391 734 235 
7 สระยายนนท์ 194 189 383 130 
8 ทุ่งเคล็ด 246 253 499 167 

รวม 2,558 2,601 5,159 2,215 
 

    ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

0-5 154 167 321 

6-10 171 137 308 

10-15 152 154 306 

16-20 156 150 306 

21-30 355 350 705 

31-40 412 361 773 

41-50 436 462 898 

51-60 365 382 747 

61-70 213 230 443 

71-80 90 124 214 

81-90 36 48 84 

91-100 3 5 8 

มากว่า 100 0 0 0 

รวม 2,543 2,570 5,113 
 

       
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปขีองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               หน้า ๘ 
 

     3.3 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
           ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 25 – 55 ปี 
 

     3.4 ข้อมูลผู้ใหญ่บ้าน 
 

หมู่ที่ บ้าน ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 บ้านซ่อง นายสนอง  พันธ์นัน      ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านหนองมะกอก นายอ านาจ  เทพอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านวังจันทร์ นายวิรัตน์  นุชอ่อง ก านันต าบลวังจันทร์ 
4 บ้านโป่งตาเพชร นายจรัฐ  ว่องไว ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านหนองสะแก นายพศิุทธิ์  ใหญ่ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านหนองจิก นายเสน่ห์  พันธ์นัน ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านสระยายนนท์ นายเสริญ  รอดจีรา ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านทุ่งเคล็ด นายทง  อยู่คง ผู้ใหญ่บ้าน 

 
4. สภำพทำงสังคม 
    4.1 การศึกษา 
 - โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ 
            1. โรงเรียนบ้านซ่อง   จ านวนนักเรียนประมาณ    281  คน 
            2. โรงเรียนบ้านหนองมะกอก จ านวนนักเรียนประมาณ    100  คน 
            3. โรงเรียนบ้านหนองสะแก  จ านวนนักเรียนประมาณ     57  คน 
            4. โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด  จ านวนนักเรียนประมาณ      43  คน 
                (อนุบาล  - ประถมศึกษาปีที่ 6) 
          - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ 
            1. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จ านวนนักเรียนประมาณ    610  คน 
                (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6) 
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2 แห่ง ได้แก่ 
            1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อง  จ านวนนักเรียนประมาณ     78 คน 
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก  จ านวนนักเรียนประมาณ     28 คน  
 - ในพ้ืนที่มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.ต าบลวังจันทร์)  1  แห่ง 
     4.2 สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลแก่งกระจาน   1  แห่ง 
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซ่อง  1  แห่ง 
          - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   8  แห่ง 
     4.3 อาชญากรรม 
  - มีปัญหาอาชญากรรมลักทรัพย์ 
  - มีหน่วยงานดูแล 
              ป้อมต ารวจ     2  แห่ง 
              ศูนย์ อปพร.     1  แห่ง 
              นพค.13ฯ     1  แห่ง  
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     4.4 ยาเสพติด 
           ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลวังจันทร์มีการแพร่ระบาดบ้างเล็กน้อย เนื่องจากในพ้ืนที่ต าบลวังจันทร์ มีป้อม
ต ารวจชุมชน ตั้งอยู่บริเวณสามแยกบ้านหนองมะกอก หมู่ที่ 2 และบริเวณสี่แยกวงเวียน ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3  และมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ประจ าป้อมต ารวจและมีการออกตรวจตรา  ท าให้ผู้ค้าและผู้เสพยังเกรงกลัวต่อการกระท าผิด  
ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ได้ให้ความส าคัญในการป้องกันและรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด รู้ถึง
โทษ พิษภัยของยาเสพติดและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
     4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
           - องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
           - ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวัดเพชรบุรี 
           - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
           - กองทุนสวัสดิการชุมชนวังจันทร์ 
              

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
    5.1 การคมนาคมขนส่ง 
          มีถนนลาดยางแอสฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 
 

หมู่ที่ 
จ านวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์ฯ

(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 28 3 23 2 - 
2 33 1 20 12 - 
3 21 3 12 6 - 
4 18 3 11 4 - 
5 17 2 7 8 - 
6 18 3 9 6 - 
7 8 1 4 3 - 
8 15 2 8 5 - 

รวม 158 18 94 46 - 
ถนนเชื่อมระหว่างต าบล 4 - - - 
ถนนในการรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอ่ืน 

7 - - - 

 

   5.2 การไฟฟ้า 
         มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  2,146 ครัวเรือน 
   5.3 การประปา 
         มีระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน จ านวน 8หมู่บ้าน 
   5.4 โทรศัพท์ 
         ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
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   5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
         ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์แก่งกระจาน ตั้งอยู่ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ห่างจากต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 
          ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว จ านวน 1,900 ไร่  
ไร่สับปะรด จ านวน 2,900 ไร่  ปลูกมะนาวจ านวน 3,400 ไร่  ปลูกกล้วยจ านวน 2,357 ไร่   ปลูกมะละกอจ านวน 
425 ไร่ ปลูกแตงร้าน แตงกวา จ านวน 100 ไร่ ปลูกชะอมจ านวน 40 ไร่ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
    6.2 การประมง 
          ต าบลวังจันทร์ ไม่มีการเพาะเลี้ยง 
    6.3 การปศุสัตว์ 
          ต าบลวังจันทร์มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงเป็ด และการ
เลี้ยงกระบือ ในทุกหมู่บ้านของ ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
    6.4 การบริการ 
          - ร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 1-8  
          - รีสอร์ทในพ้ืนที่   
            เดอะเกรปรีสอร์ท   
            คุ้มเพชรรีสอร์ท   
            Just For You จัสท์ฟอรย์ู รีสอร์ท 
            อลีบาบา 1 
            อลีบาบา 2 
            เรือนรองรีสอร์ท 
            บ้านไร่ดนุวดีรีสอร์ท 
            David Valley 
          - โรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่ จ านวน 1 แห่ง 
          - ปั๊มน้ ามัน จ านวน 5 แห่ง 
            ธนูปิโตรเลียม จ ากัด (บางจาก) 
            บริษัท เอกรัฐปิโตเลียม จ ากัด (ปตท.) 
            ห้างหุ้นสว่นจ ากัดจันทร์นวล ปิโตเลียม 
            ปโิตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (สาขาแก่งกระจาน) PT 
            ปิติพรออยล์ 
    6.5 การท่องเที่ยว 
          - อ่างเก็บน้ าบ้านซ่อง หมู่ที่ 6 
          - อ่างเก็บน้ าต้นมะม่วง หมู่ที่ 6 
          - สวนองุ่นทวีศักดิ์ หมู่ที่ 5 
          - สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต หมู่ที่ 5 
    6.6 อุตสาหกรรม 
          ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
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    6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
          สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดหนองมะกอกพัฒนา จ ากัด 
          สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง - วังจันทร์  จ ากัด 
          ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น   
          ร้านแฟมิลี่มาร์ท  
          กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหนองมะกอก  
          กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์และหัตถกรรมบ้านหนองมะกอก 
          กลุ่มรวมพลังสร้างอาชีพบ้านหนองมะกอก 
          กลุ่มอาชีพบ้านโป่งตาเพชร 
          กลุ่มอาชีพบ้านหนองสะแก 
          กลุ่มอาชีพบ้านหนองจิก 
          กลุ่มอาชีพบ้านวังจันทร์ 
          สภาองค์กรชุมชนต าบลวังจันทร์ 
          กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวังจันทร์ 
          เครือข่ายพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ต าบลวังจันทร์ 
          กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
          กลุ่มออมทรัพย์      
          กลุ่มเลี้ยงโค      
          กลุ่มเลี้ยงวัวแม่พันธ์     
          ธนาคารโค - กระบือเพ่ือการเกษตร  
          กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน    
          กลุ่มศูนย์พันธุ์ข้าว    
          กลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)  
          กลุ่มเลี้ยงไก่     
          กลุ่มผู้ใช้น้ า  
  

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
    7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 พ้ืนที่ต าบลวังจันทร์ มีจ านวน 8 หมู่บ้าน  
    7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว จ านวน 1,930ไร่ 
ไร่สับปะรด จ านวน 2,997 ไร่ ปลูกมะนาวจ านวน 3,340 ไร่ ปลูกกล้วยจ านวน 2,277 ไร่  ปลูกมะละกอจ านวน 359 ไร่ 
ปลูกแตงร้าน แตงกวา จ านวน 135 ไร่ ปลูกชะอมจ านวน 40 ไร่ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
    7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าห้วยแม่ประจันต์ 
    7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
          มีระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน  
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8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
    8.1 การนับถือศาสนา 
          ประชาชน นับถือศาสนาพุทธโดยมีข้อมูลศาสนสถาน วัด  มีจ านวน 2 วัด ได้แก่ 
          1. วัดวังจันต์บ้านซ่อง 
          2. วัดหนองมะกอก 
    8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 การจัดงานบุญ/งานประเพณีต่างๆ  จะจัดกันตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปีตามจารีตประเพณี 
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ ได้มีการสนับสนุนการจัดงานจารีตประเพณีต่างๆ เช่น 
          - ประเพณีไทยทรงด า 
          - ประเพณีวันลอยกระทง 
          - ประเพณีวันสงกรานต์ 
    8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
 - ภาษาไทยทรงด า ภาษากลาง  
    8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกท่ีโดดเด่น  ประเภทอาหาร การน าผลผลิตมาแปรรูป ได้แก่ กล้วยฉาบ คุกกี้ 
กล้วยตาก น้ าพริก เครื่องดื่มสมุนไพร น้ ากระเจี๊ยบ น้ าพุทราจีน อาหารพื้นถิ่นทอดมันหัวปลี ต้มขนุนอ่อน 
          - ประเภทของที่ระลึก กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า กระดาษ ลวด แป้งข้าวเหนียว ตุ๊กตาจิ๋วดินไทย ปั้นจิ๋วขนมไทย 
กระเป๋าลดโลกร้อน พรมเช็ดเท้า  
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    9.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
          1. ล าห้วย , ล าน้ า  6 สาย 
              1.1 ห้วยแม่ประจันต์ หมู่ที่ 1,2,4,6,7 
              1.2 ห้วยหมาจิ้งจอก หมู่ที่ 2 
              1.3 ห้วยหนองกระบอก หมู่ที่ 3 
              1.4 ห้วยขี้พร้าขม หมู่ที่ 3,8 
              1.5 ล าห้วยหนองสะแก หมู่ที่ 5 
              1.6 ล าห้วยยาง หมู่ที่ 6 
              1.7 อ่างเก็บน้ า จ านวน 5 แห่ง 
                    1.7.1 อ่างเก็บน้ าบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 5 
                    1.7.2 อ่างเก็บน้ าโปร่งทรัพย์ หมู่ที่ 6 
                    1.7.3 อ่างเก็บน้ าทุ่งยาว (ห้วยปากช่อง) หมู่ที่ 4 
                    1.7.4 อ่างเก็บน้ าบ้านซ่อง หมู่ที่ 6 
                    1.7.5 อ่างเก็บน้ าบ้านหนองมะกอก (บุญส่ง จุ้ยทอง) 
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          2. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น สระเก็บน้ า 8 แห่ง 
              2.1 สระเก็บน้ าหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1 
              2.2 สระเก็บน้ าพ่อจ้วน หมู่ที่ 3 
              2.3 สระเก็บน้ าท่าคอย หมู่ที่ 3 
              2.4 สระเก็บน้ าป่าช้าเก่า หมู่ที่ 4 
              2.5 สระเก็บน้ าบ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 8 
              2.6 สระเก็บน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 
              2.7 สระชลประทานบ้านหนองมะกอก หมู่ที่ 2 
              2.8 สระเก็บน้ าสาธารณประโยชน์บ้านหนองมะกอก 
          3. ฝาย จ านวน 14 แห่ง 
              3.1 ฝายห้วยหมาจิ้งจอก ตัวที่ 1 หมู่ที่ 2 
              3.2 ฝายห้วยหมาจิ้งจอก ตัวที่ 2 หมู่ที่ 2 
              3.3 ฝายขี้พร้าขม (ไร่นายชิน) หมู่ที่ 3 
              3.4 ฝายขีพ้ร้าขม (ทางไปทุ่งเคล็ด) หมู่ที่ 3 
              3.5 ฝายขี้พร้าขม (ไร่นายยอด) หมู่ที่ 3 
              3.6 ฝายขี้พร้าขม (ไร่นายวัน) หมู่ที่ 3 
              3.7 ฝายขี้พร้าขม(ฟาร์มนายหมู) หมู่ที่ 3 
              3.8 ฝายห้วยกระบอก (ไร่นายพล) หมู่ที่ 3  
              3.9 ฝายห้วยหนองสะแก (บ้านนายเบือน) หมู่ที่ 5 
              3.10 ฝายบ้านนายชนะ หัสดี  หมู่ที่ 5 
              3.11 ฝายห้วยยาง หมู่ที่ 6 
              3.12 ฝายห้วยปลาดุก หมู่ที่ 7 
              3.13 ฝายขี้พร้าขม (ไร่นายนวล) หมู่ที่ 8 
              3.14 ฝายขี้พร้าขม(ไร่นายสวน) หมู่ที่ 8  
          4. บ่อน้ าตื้น     -   แห่ง 
          5. บ่อโยก  -    แห่ง 
          6. ระบบประปาหมูบ้าน  10 แห่ง 
          7. ถังเก็บน้ าฝน  - แห่ง 
 

      9.2 ป่าไม้ 
             ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าชุมชนพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยรวมมีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นภูเขาบางส่วน 
      9.3 ภูเขา 
   ในพ้ืนที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา 
      9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
            ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือทรายและลูกรัง ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
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            • ข้อมูลอื่น ๆ 
 มวลชนจัดตั้ง 
               ลูกเสือชาวบ้าน   2 รุ่น 150 คน 
               ไทยอาสาป้องกันชาติ  - รุ่น   -   คน 
               กองหนุนเพ่ือความม่ันคง (กนช.) 1 รุ่น 56   คน 
                 ต ารวจอาสา               1 รุ่น 40 คน 
                 อาสาสมัคร  อปพร.                 3 รุ่น       50 คน 
                 ทัณฑสถานเปิดเขากลิ้ง(ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 
                 ศูนย์ควบคุมโรคฯ 
 

              โครงสร้างฝ่ายประจ าและการแบ่งส่วนราชการ 
        พนักงานฝ่ายประจ า  ประกอบด้วย  ดังนี้ 
                  พนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน  19 คน   
                  ลูกจ้างประจ า  จ านวน    ๑ คน 
                  พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  22 คน 
 

 การแบ่งส่วนราชการส านัก/กอง  ดังนี้ 
           -  ส านักปลัด อบต. 
           -  กองคลัง 
           -  กองช่าง 
           -  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
           -  กองสวัสดิการสังคม 
           -  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.1 วิสัยทัศน์ 
                        “มีน้ าใช้ตลอดปี ถนนดีทุกสาย แก้ไขสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน” 
          พันธกิจ    
          1. จัดให้มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค และบริโภคตลอดปี 
          2. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
          3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดูดี 
          4. พัฒนาชุมชน 
 

    2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถด าเนินก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ ากินน้ าใช้ตลอดปี   
 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า มีความสะดวกรวดเร็ว   
          (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ   
 (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น  
  

    2.3 เป้าประสงค์  
          2.3.1 ประชาชนมีน้ ากินน้ าใช้ตลอดปี 
 2.3.2 การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าสะดวกรวดเร็ว 
 2.3.3 สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
 2.3.4 พัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น 
 

    2.4 ตัวชี้วัด 
          1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
          2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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   2.5 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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       2.6 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 
 

       2.7 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 
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        ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

เป้ำประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ 

ค่ำเป้ำหมำย 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          1. วิเคราะห์ SWOT  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ต าบลวังจันทร์เป็นต าบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้าง 
รายได้ 
2. ต าบลวังจันทร์อยู่ใกล้อ าเภอแก่งกระจานแล้วอยู่             
ใกล้จังหวัดเพชรบุรี 
3. มีวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน  
4. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  
5. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากท่ีสุด 
6. มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความ   
ชัดเจน  
7. มีการรวมกลุ่มองค์กรเอกชนประชาชน 
 

1. ปัญหาด้านยาเสพติด/ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
2. ขาดความรู้ปัญหาความว่างาน/ผู้รู้ด้านภาษา/
อาชีพเสริมให้กับประชาชน 
3. มีก าหนดจ ากัดบางครั้งละประมาณที่ได้รับ ไม่
เพียงพอกับการพัฒนา  
4. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและในด้านการ
ปฏิบัติงาน  
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
6. แหล่งน้ าที่มีธรรมชาติไม่เพียงพอ  
7. เกษตรกรยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
8. ปัญหาด้านกระแสไฟฟ้าตกของประชาชน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเพ่ิมเติม1 
ได้รับความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยกัน 
2. นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับบทบาทภารกิจและ
หน้าที่เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานรวมถึงการ
บริหารจัดการที่ดี  
3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการให้กับประชาชนสนับสนุน
ภารกิจด้านการถ่ายโอน อัตราก าลังในโรงเรียน เช่น 
ต าแหน่ง ภารโรง โดยไม่ใช้งบประมาณของ อบต. 

1. เกิดปัญหาภัยแล้ง ท าให้ประชาชนขาดแคลนน้ า   
ในการอุปโภคบริโภค  
2. พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
3. ประชาชนไม่ค่อยสนใจในการพัฒนาท้องถิ่น  
4. ประชาชนเกิดปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านยา
เสพติด  
5 วิกฤตการณ์โลกร้อนท าให้สภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
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    3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
          3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
                    - รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
                    - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
                    - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
                    - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
          3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
                    AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน  
จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน  และการ
น าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่า
สินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไป
คือ 
                    1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
                    2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
                    3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
                    4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
          3.2.3) การเปลี่ยนแปลงในระดับต าบล 
                    การแก้ไขปัญหายาเสพติด วิถีชีวิตชุมชนก าลังจะสูญหายไปกับสังคมเมือง ความต้องการของประชาชน 
คือ ส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาชน และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักศาสนาทรัพยากรธรรมชาติยังขาดดูแล
เอาใจใส่ ความต้องการของประชาชนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ ในช่วงฤดูแล้ง ทรัพยากรทางธรรมชาติขาด
การเอาใจใส่ดูแล ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมแก้ไข เช่น การจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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