
 

                                                                                            
 

                                            ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร 
     เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                        ……………………………………………………………………… 
  

   ดวยนายสมชาย พรพิจิตรทรัพย นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดดําเนินการจัดทํารายงานผล 
    การปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานในหวงระยะเวลา 1 ป งบประมาณ 
    เริม่ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่30 กันยายน 2565 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ   
    บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคหา ไดกําหนดใหนายก  
    องคการบริหารสวนตําบล จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวน 
    ตําบลเปนประจําทุกป 
 

   ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ของนายกองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ดังน้ี                                                         
 

 นโยบายการพฒันาองคการบรหิารสวนตําบลวังจันทร  

1. นโยบายดานโครงสรางพืน้ฐาน 
                     1.1 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
                             - การพัฒนาการจัดหาและพัฒนาแหลงนํ้า ทางการเกษตรกรรมและพัฒนาแหลงนํ้าสาธารณะ 
    เพ่ือการอุปโภคใหสะอาดและทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพนํ้าเพ่ือใชสําหรับการบริโภค 
                             - กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนนใหสามารถใชเปนเสนทางคมนาคมสัญจรไดอยางสะดวกและ 
    ปลอดภัย ใหครอบคลุมทกุหมูบานในตําบลวังจันทร 
                      1.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
                      1.3 ติดต้ัง/ซอมแซม/ปรบัปรุงระบบไฟฟาสองสวางสาธารณะ หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืนใหครอบคลุม 
    ในพ้ืนที่เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 
                      1.4 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
 

                  2. นโยบายดานการพฒันาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
                      2.1 การบํารุงและพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพใหกับประชาชน และสงเสริมใหมีอุตสาหกรรม 
    ในครอบครวั 
                      2.2 การพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวในตําบลวังจันทร 
                      2.3 จัดใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
                      2.4 จัดใหมีและสงเสรมิกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
                      2.5 สงเสริมกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
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                  3. นโยบายดานการพฒันาคณุภาพชีวิต 
                      3.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
                      3.2 การพัฒนาสงเสริมศลิปะ วัฒนธรรมและประเพณอัีนดีของทองถิ่น สงเสริมเทศกาลตางๆ ของหมูบาน 
                      3.3 การพัฒนาดานสาธารณสุข การปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
                      3.4 การพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสามัคคีในตําบล 
                      3.5 การพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส สตรี เด็กและผูดอยโอกาส 
                      3.6 การพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

                  4. นโยบายดานการพฒันาการบรหิารจัดการ 
                      4.1 การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทรใหมปีระสิทธิภาพ 
                      4.2 การพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในตําบลวังจันทร 
                      4.3 การพัฒนาอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ พรอมทั้งนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ  มาใหบริการ 
    ประชาชน ติดต้ังกลองวงจรปดเพ่ิมเติมตามจุดเสี่ยงตางๆ ในพ้ืนที ่
                      4.4 การพัฒนาสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันชาติ 
                      4.5 การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                      4.6 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสนิอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
                      4.7 หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
                      4.8 สนับสนุนและสงเสริมการผังเมือง 
 

                  5. นโยบายดานพฒันาสิ่งแวดลอม 
                      5.1 การพัฒนาการจัดการ คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
                      5.2 การพัฒนาการจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                       

                  6. ปฏบิตัหินาที่อ่ืนตามทีท่างราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบคุลากรใหตามความจําเปน 
    และสมควร 
 

                  ทายน้ี กระผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรวมงานกับทุกทาน ทุกฝาย รวมถึงพนักงานในองคการบริหารสวน
ตําบลวังจันทรทุกทาน หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือ รวมใจในการทํางาน การพัฒนาหรือการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ดวยดี และสรางความเจริญกาวหนาใหกับตําบลวังจันทร รวมกัน 
 

 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    1. วิสัยทศัน 

                          “มีนํ้าใชตลอดป ถนนดีทุกสาย แกไขสิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาชุมชน” 
 

                          พนัธกจิ    
                          1. จัดใหมีแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค และบริโภคตลอดป 
                          2. จัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบกและทางนํ้า 
                          3. ปรบัปรุงสภาพแวดลอมใหดูดี 
                          4. พัฒนาชุมชน 
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                       2. ยุทธศาสตรกลยทุธการพฒันา 
                           องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร จึงไดกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือใหสามารถดําเนินกาวไปสูวิสัยทัศน 
    และจุดมุงหมายที่กําหนดไว 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
                  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการมีนํ้ากินนํ้าใชตลอดป   
                  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคมทั้งทางบกและทางนํ้า มีความสะดวกรวดเร็ว   
                           3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ   
                  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนใหมีความเจริญขึ้น  
  

                       3. เปาประสงค  
                           1. ประชาชนมีนํ้ากินนํ้าใชตลอดป 
                 2. การคมนาคมทั้งทางบกและทางนํ้าสะดวกรวดเร็ว 
                 3. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ 
                 4. พัฒนาชุมชนใหมีความเจรญิขึ้น 
 

                       4. ตัวชี้วัด 
                           1. กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
    ตรวจรับงานโดยจะตองไดคุณภาพงานที่ดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 
                           2. กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการ 
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   5. คาเปาหมาย 
 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการมีนํ้ากินนํ้าใชตลอดป การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆในพ้ืนที่ เชน กอสรางฝาย ขุดลอก
ลําหวย กอสรางโรงสูบนํ้า ระบบนํ้าอุปโภค
บริโภค ขยายทอสงนํ้าเพ่ือการเกษตร ฯลฯ 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคมทั้งทางบกและทางนํ้า  
มีความสะดวกรวดเร็ว 

การกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม/ตอเติม/ถนน
ลูกรัง/คสล./AC/PARA /ปายเครื่องหมายจราจร/
ติดต้ังไฟสองสวาง 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ การดําเนินการแกไขปญหาขยะ การดูแลอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไมใน
ปาชุมชนปาตนนํ้า ปาสาธารณะ ปลูกหญาแฝก 
อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนใหมีความเจริญขึ้น 
 
  

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ตางๆ เชน การชวยเหลือผูสงูอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนา
หมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
สงเสริมการสหกรณ สงเสรมิเยาวชน สตรี 
อุดหนุน อปท.อ่ืน สวนราชการหรือหนวยอ่ืน
พัฒนา สงเสรมิ สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ของหมูบานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
วังจันทรการปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ
ควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ การอนุรักษ
และจรรโลงไวซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เชน
โครงการรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ การปองกันและ
ระงับโรคติดตอตางๆ ควบคุมปองกันโรคระบาด
ในพ้ืนที่การรณรงคปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด การฝกอบรม อปพร. การปรับปรุงภูมิ
ทัศน การสรางเสริมสุขภาวะในชุมชน เชนการ
จัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน 
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         6. กลยุทธ 
   (1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการมีนํ้ากินนํ้าใชตลอดป 
        1.1 กลยุทธการพัฒนาดานการสรางฝายกั้นนํ้า,ขุดลอกลําหวย,โรงสูบนํ้า 
        1.2 กลยุทธการพัฒนาดานการผันนํ้าจากลําหวยแมประจันตมาใชในตําบลวังจันทร 
                  1.3 กลยุทธการพัฒนาดานการปรับปรุง/ตอเติม/กอสราง/ขยายเขตระบบประปาและการเกษตร 
   (2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคมทั้งทางบกและทางนํ้า มีความสะดวกรวดเร็ว 
        2.1 กลยุทธการพัฒนาดานการปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา 
                  2.2 กลยุทธการพัฒนาดานระบบจราจร 
   (3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ 
        3.1 กลยุทธการพัฒนาดานสรางจิตสํานึกในการรกัษาสิ่งแวดลอม 
                  3.2 กลยุทธการพัฒนาดานจัดซื้อ/จัดจางครุภัณฑการรักษาสิ่งแวดลอม 
   (4 ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนใหมีความเจริญขึ้น 
        4.1 กลยุทธการพัฒนาดานการกอสรางสิ่งสาธารณประโยชนตาง ๆ  
         4.2 กลยุทธการพัฒนาดานการเพ่ิมการเรียนรู 
        4.3 กลยุทธการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน 
        4.4 กลยุทธการพัฒนาดานการปองกันและควบคมุโรคติดตอ 
        4.5 กลยุทธการพัฒนาดานการสรางเสริมการใหบรกิารสุขภาพภาคประชาชน 
        4.6 กลยุทธการพัฒนาดานการฟนฟูใหบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
        4.7 กลยุทธการพัฒนาดานการควบคุมและปองกันโรคไมติดตอ 
        4.8 กลยุทธการพัฒนาดานการสรางสุขภาพในชุมชน 
        4.9 กลยุทธการพัฒนาดานการบริการสงเคราะหประชาชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
        4.10 กลยุทธการพัฒนาดานการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
                  4.11 แนวทางศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
 

         7. จุดยืนทางยทุธศาสตร 
   จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตรที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1๒  
    ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรจังหวัด จะเห็นไดวามีความเช่ือมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปนแนวทางกําหนด 
    ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจน 
    จะเปนการเตรียมการพัฒนา เปนการนําภูมิคุมกนัที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในทองถิ่นใหเขมแข็งขึ้น เพ่ือเตรียม 
    ความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ เปลี่ยนแปลง 
    ไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สงัคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูภายใน 
    ชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และ    
    ความคดิสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุข 
    ที่ย่ังยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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