สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2560)
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.25572560
1.1สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
1.1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา
การสรุปสถานการณการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดทําการวิเคราะหศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานการณการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบล โดยใช
เทคนิค SWOT Analysis ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มีรายละเอียด ดังนี้
จุดแข็ง
๑.มี ก ารแบ ง ส ว นงานโดยกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ อ ย า ง
ชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบทุกดาน
๒.มี ก ารวางแผนการปฏิ บั ติ จ นบรรลุ เ ป า หมายทุ ก
ขั้นตอน
๓.พนักงานสวนใหญมีความสามารถในการประสานงาน
กับประชาชนในพื้นที่
๔.มีการกําหนดแผนอัตรากําลังของพนักงานอบต.และ
พนักงานจางตามโครงสราง
๕.มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทําแผน
การทํางาน รวมกับหนวยงาน หรือสวนราชการอื่น
๖.ผูบริหารทองถิ่นกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบ
ของกฎหมาย
๗.มี ขอบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ า ยเป น ของตนเองซึ่ ง
เป น เครื่ อ งมื อ ในการตอบสนองความต อ งการของ
ประชาชนในตําบล
๘.ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทํ า ให เ ข า ใจป ญ หาความเดือดรอ น
และความตองการของประชาชนอยางแทจริง
๙.ความก า วหน า ด า นเทคโนโลยี ทํา ให มี ความสะดวก
คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
๑๐.มี ค วามเป น อิ ส ระและความคล อ งตั ว ในการใช
งบประมาณ

จุดออน
๑.ลักษณะการทํางานมุงที่ผลงานของแตล ะสว น
ราชการมากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต.
๒. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลยังขาดแคลน
ไมเพียงพอตอการบริหารงาน
๓.บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลมีการโอน –
ยาย บอย และบรรจุใหม ทําใหการทํางานไมมี
ความตอเนื่อง และประสบการณในการทํางานนอย
๔.ความตองการ และความคาดหวังของประชาชน
ในการแกไขปญหาความเดือดรอนมีคอนขางสูงแต
องคการบริหารสวนตําบลยังสามารถตอบสนองได
นอย
๕.งบประมาณคอนขางนอย ทําใหตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนยังไมครอบคลุมและ
เพียงพอ
๖.เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ
และไมทันสมัย
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๑.กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอื้อตอการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
๒.มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ
๓.เสนทางคมนาคมสะดวก มีถนนสายบานบึง –
แกลง ผานไปยังแหลงทองเที่ยว ระยอง จันทบุรี
และตราด ไดอยางสะดวกสบาย
๔.เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
๕.มีการปลูกพืช หรือทําเกษตรหลากหลายชนิด
ของประชาชนในตําบลวังจันทร
๖.มีวัด และสถานธรรม ซึ่งสามารถพัฒนา
เสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนในตําบล
๗.สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพคอนขางสมบูรณ
เหมาะกับการปลูกพืชไดหลายชนิด
๘.มีวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดมั่นปฏิบัติตอเนื่อง

อุปสรรค
๑. อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ
บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน
๒.การใหความอิสระองคการบริหารสวน
ตําบลจากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยู
ภายใตการกํากับ ควบคุมดูแลจาก สวน
ภูมิภาค
๓.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอ
กับภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น
๔.การใชแรงงานตางดาว นํามาซึ่งปญหาของ
โรคระบาด เชน ไขเลือดออก ไขหวัดนก
ไขมาเลเรีย เนื่องจากเจาของธุรกิจไมมีระบบ
ควบคุมที่ดีพอ
๕.ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน
อากาศเปนพิษ น้ําเสีย
๖.การเมืองไมมีความเสถียรภาพ
๗.ขาดการติดตอรวมมือประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

1.1.2 การตั้งงบประมาณ
การตั้งงบประมาณในขอบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ตั้งงบประมาณ
งบกลาง

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

2,099,240.00

2,175,920.00

1,254,010.00

6,358,650.00

งบบุคลากร

10,264,540.00

9,292,480.00

10,618,700.00

13,038,720.00

งบดําเนินงาน

10,916,420.00

10,242,900.00

8,807,190.00

9,024,060.00

3,418,520.00

5,479,000.00

6,519,100.00

5,449,570.00

1,598,280.00

1,715,000.00

1,801,000.00

1,729,000.00

28,297,000.00

28,905,300.00

29,000,000.00

36,600,000.00

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบประมาณทั้งสิ้น

-191.1.3 การเบิกจายงบประมาณ
การเบิกจายงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
รายจาย
งบกลาง

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

1,099,55073

-

854,823.00

722,467.08

งบบุคลากร

8,468,605.00

8,555,200.00

8,846,259

-

งบดําเนินงาน

8,494,915.53

6,871,213.88

6,133,671.04

-

งบลงทุน

3,575,912.00

3,515,691.79

งบรายจายอื่น

1,091,661.93

งบเงินอุดหนุน

2,504,300

1,619,255.52

1,701,960.00

-

24,060,797.46

21,285,828.27

23,606,245.75

-

งบประมาณทั้งสิ้น

-

5,825,300

-

-

-201.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 แผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/งานโครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาประจําป กับจํานวนแผนงาน/
โครงการและงบประมาณที่ดําเนินการจริงของปที่ผานมาโดยไดจําแนกตามสาขาการพัฒนาดังแสดงในรูปตาราง ดังนี้
ยุทธศาสตร

2557
จํานวน

งบประมาณ

2558
จํานวน

2559

งบประมาณ

จํานวน

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
แหลงน้ําและระบบ
สาธารณูปโภค

56

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา
และทรัพยากร
มนุษย

17

3,159,720.00 13 2,875,100.00 11

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ อาชีพ
และการทองเที่ยว

19

1,318,000.00 15

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สาธารณสุข

9

760,000.00

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

6

1,432,400.00

6.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
8.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยูดีมีสุข

25,612,020.00

งบประมาณ

2560
จํานวน

งบประมาณ

57 48,621,920.00 52 42,726,740.00 54 92,751,160.00

9

365,000.00 11

2,845,100.00 17

4,567,042.00

535,000.00 12

5,327,000.00

13

2,900,000.00

7

940,000.00

760,000.00

12

1,010,000.00

6 1,482,400.00

7

1,532,400.00

38

7,558,000.00 37 7,343,000.00 38 87,343,000.00 37 23,487,200.00

18

2,764,000.00 21 3,457,000.00 18

7

195,000.00

17

564,000.00

8

2,272,000.00 40

265,000.00

5

8,934,600.00

140,000.00

รวม 170 42,799,140.00 175 65,468,420.00 150 137,999,240.00 185 139,047,002.00
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งบประมาณ พ.ศ.2557
ยุทธศาสตร

การกอหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

โครงการ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แหลง
น้ํา และระบบสาธารณูปโภค
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และ
ทรัพยากรมนุษย
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และการ
ทองเที่ยว
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
รวม

การเบิกจาย
งบประมาณ

12 4,850,305.81

12

4,850,305.81

8 3,613,176.00

8

3,613,176.00

3

192,300.00

3

192,300.00

7 2,649,110.00

7

2,649,110.00

3

518,400.00

3

518,400.00

18 2,345,337.53

18

2,345,337.53

14 5,349,525.00

14

5,349,525.00

10 383,000.00
75 19,901,154.34

10
383,000.00
75 19,901,154.34

ปงบประมาณ พ.ศ.2558
ยุทธศาสตร

โครงการ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา
และระบบสาธารณูปโภค
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และ
ทรัพยากรมนุษย
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และการ
ทองเที่ยว
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมสี ุข
รวม
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การกอหนี้ผูกพัน/
การเบิกจาย
โครงการ
ลงนามในสัญญา
งบประมาณ

13

5,412,887.30

7

1,999,887.30

13

2,895,024.77

13

2,895,024.77

3

324,650.00

3

324,650.00

7

367,200.00

7

367,200.00

5

569,508.60

5

569,508.60

27

2,328,815.06

27

2,328,815.06

19

5,645,710.00

19

5,645,710.00

16

890,320.00

16

890,320.00

103 18,434,115.73

97

15,021,115.73

ปงบประมาณ พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา
และระบบสาธารณูปโภค
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และ
ทรัพยากรมนุษย
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และการ
ทองเที่ยว
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมสี ุข
รวม

โครงการ

การกอหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

การเบิกจาย
งบประมาณ

13 5,412,887.30

7

1,999,887.30

13 2,895,024.77

13

2,895,024.77

3

324,650.00

3

324,650.00

7

367,200.00

7

367,200.00

5

569,508.60

5

569,508.60

27 2,328,815.06

27

2,328,815.06

19 5,645,710.00

19

5,645,710.00

16

890,320.00

16

890,320.00

103 18,434,115.73

97

15,021,115.73

1.2.2 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดกําหนดแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาประจําป
๒๕๕7จํานวน191 โครงการงบประมาณ 98,085,310.00บาท
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดกําหนดแผนพัฒนา ประจําป ๒๕๕7ดังนี้
๑) แผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ประกอบด ว ยจํ า นวน 63โครงการ สามารถดําเนิน การได 12โครงการคิดเปน รอยละ
19.04ของจํานวนโครงการทั้งหมด สามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น เกือบทุกครัวเรือน มีน้ําประปา ไฟฟาใชอยางทั่วถึงมากกวาในอดีตที่ผานมา
2) แผนการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และทรัพยากรมนุษย
ประกอบดวย จํานวน 21โครงการ สามารถดําเนินการได 9โครงการ คิดเปนรอยละ
42.85 ของจํานวนโครงการทั้งหมด สามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดมากขึ้น
3) แผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และการทองเที่ยว
ประกอบดว ย จํ านวน 12โครงการ สามารถดําเนินการได 4โครงการ คิด เป นรอยละ
33.33 ของจํานวนโครงการทั้งหมด สามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดมากขึ้น
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4) แผนการพัฒนาดานสาธารณสุข
ประกอบดวย จํานวน 9 โครงการ สามารถดําเนินการได7 โครงการ คิดเปนรอยละ
77.77ของจํ า นวนโครงการทั้ งหมด สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดมากขึ้น ในดานการ
ใหบริการสาธารณสุขในเชิงรุก แกประชาชน และ จึงทําใหโครงการตางๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจัดขึ้น
ประสบความสําเร็จในปที่ผานมา
5) แผนการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย จํานวน 8โครงการ สามารถดําเนินการได 3โครงการคิดเปนรอยละ 37.50
ของจํ านวนโครงการทั้ งหมด สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดพอประมาณ แตยังตองเรง
ดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
6) แผนการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดวย จํานวน 37 โครงการ สามารถดําเนินการไดจริง 20โครงการคิดเปนรอยละ
54.05ซึ่งในการบริหารงานองคกร จําเปนตองมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน
7) แผนการพัฒนาดานสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ประกอบดวย จํานวน 22โครงการ สามารถดําเนินการได 16โครงการ คิดเปนรอยละ
72.72ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดมากขึ้นในระดับ
หนึ่งซึ่งยังสามารถพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
8) แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
ประกอบดวย จํานวน 19โครงการ สามารถดําเนินการได 12โครงการ คิดเปนรอยละ
63.15ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดมากขึ้น ใน
ระดับหนึ่งซึ่งยังสามารถพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดกําหนดแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาประจําป
๒๕๕8จํานวน175 โครงการงบประมาณ 65,468,420บาท
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดกําหนดแผนพัฒนา ประจําป ๒๕๕8ดังนี้
๑) แผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ประกอบดวยจํานวน 57โครงการ สามารถดําเนินการได 13โครงการคิดเปนรอยละ
22.80ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมามากขึ้น เกือบทุกครัวเรือน มีน้ําประปา ไฟฟาใชอยางทั่วถึงมากกวาในอดีตที่ผานมา
2) แผนการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และทรัพยากรมนุษย
ประกอบดวย จํานวน 13โครงการ สามารถดําเนินการได 13โครงการ คิดเปนรอยละ
100.00ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดมากขึ้น
3) แผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และการทองเที่ยว
ประกอบดวย จํานวน 15โครงการ สามารถดําเนินการได 3โครงการ คิดเปนรอยละ20.00ของ
จํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดในระดับหนึ่ง ซึ่งยังตองมี
การพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
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4) แผนการพัฒนาดานสาธารณสุข
ประกอบดวย จํานวน 9 โครงการ สามารถดําเนินการได7 โครงการ คิดเปนรอยละ
77.77 ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากขึ้น ในดานการใหบริการ
สาธารณสุขในเชิงรุก แกประชาชน และ จึงทําใหโครงการตางๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจัดขึ้นประสบ
ความสําเร็จในปที่ผานมา
5) แผนการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย จํานวน 6โครงการ สามารถดําเนินการได 5โครงการคิดเปนรอยละ 83.33
ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดดียิ่งขึ้น
6) แผนการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดวย จํานวน 37 โครงการ สามารถดําเนินการไดจริง 27โครงการคิดเปนรอยละ
72.97ของจํานวนโครงการทั้งหมดซึ่งในการบริหารงานองคกร จําเปนตองมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
7) แผนการพัฒนาดานสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ประกอบดวย จํานวน 21โครงการ สามารถดําเนินการได 19โครงการ คิดเปนรอยละ
90.47ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดมากขึ้น และยัง
สามารถพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
8) แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
ประกอบดวย จํานวน 17โครงการ สามารถดําเนินการได 16โครงการคิดเปนรอยละ
94.11ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดมากขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรไดกําหนดแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาประจําป
๒๕๕9จํานวน176 โครงการ งบประมาณ130,013,140.00บาท
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดกําหนดแผนพัฒนา ประจําป ๒๕๕9ดังนี้
๑) แผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ประกอบดวยจํานวน 47โครงการ สามารถดําเนินการได 7โครงการคิดเปนรอยละ 14.9
ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมามากขึ้น เกือบทุกครัวเรือน มีน้ําประปา ไฟฟาใชอยางทั่วถึงมากกวาในอดีตที่ผานมา
2) แผนการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และทรัพยากรมนุษย
ประกอบดว ย จํ านวน 17โครงการ สามารถดําเนินการได 8โครงการ คิดเปนรอยละ
47.10ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดมากขึ้น
3) แผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และการทองเที่ยว
ประกอบดว ย จํ านวน 14โครงการ สามารถดําเนินการได 8โครงการ คิด เป นรอยละ
57.14ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดในระดับหนึ่ง
ซึ่งยังตองเรงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
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4) แผนการพัฒนาดานสาธารณสุข
ประกอบดวย จํานวน 13 โครงการ สามารถดําเนินการได6โครงการ คิดเปนรอยละ
46.15ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดในระดับหนึ่ง ในดานการ
ใหบริการสาธารณสุขในเชิงรุก แกประชาชน จึงทําใหโครงการตางๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทรจัดขึ้น
ไดรับความรวมมือเปนอยางดี
5) แผนการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย จํานวน 7โครงการ สามารถดําเนินการได 4โครงการคิดเปนรอยละ 57.14
ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดพอประมาณ ยังตองเรงดําเนินการ
เพิ่มเติมเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
6) แผนการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดวยจํานวน 34โครงการสามารถดําเนินการไดจริง 19โครงการคิดเปนรอยละ
55.88ของจํานวนโครงการทั้งหมดซึ่งในการบริหารงานองคกร จําเปนตองมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
7) แผนการพัฒนาดานสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ประกอบดวย จํานวน 31โครงการ สามารถดําเนินการได 20โครงการ คิดเปนรอยละ
64.51ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดในระดับหนึ่ง
และยังสามารถพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
8) แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
ประกอบดวย จํานวน 13โครงการ สามารถดําเนินการได 10โครงการ คิดเปนรอยละ
76.92ของจํานวนโครงการทั้งหมดสามารถสนองตอบตอปญหา และความตองการของประชาชนไดในระดับหนึ่ง
และยังสามารถพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
2.ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐ เพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของ
ประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทรนั้น ผลที่ไดรับมีดังนี้
2.1 ผลที่ไดรับหรือผลงานที่สําคัญ
๑. ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก
๔. ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
5. เด็กและเยาวชน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
6. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่อยูอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือดานสาธารณภัย
9. ปญหาไขเลือดออกลดลง
10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกตอง
11. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข
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๑2. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย
๑3. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
14. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ อยางทั่วถึง
ผลที่คาดวาจะไดรับ มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสําหรับในการสัญจรไปมา
๒. ประชาชนไดรับการบริการที่ดี มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
๓. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน
4. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ประชาชนมีน้ําเพื่อใชอุปโภคบริโภคเพียงพอ
2.2 ผลกระทบ
1. เมื่อประชาชนเพิ่มขึ้น แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหไมได
รับความสะดวกในการใชบริการ
2. เนื่องจากตําบลวังจันทรประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในชวงหนาแลง ปริมาณ
น้ําใชเพื่อการเกษตร จึงไมเพียงพอ
๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไขปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปญหา
๑) เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เทาที่ควร
๒) เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย
๓) หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีปญหาและความตองการแตกตางกัน จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดครอบคลุมและทั่วถึง
๕) ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่สามารถดําเนินการได
6)ระเบียบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหไมสามารถตอบสนอง
ปญหาความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
แนวทางการแกไข
1) สงเจาหนาที่เขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน การปฏิบัติงาน สามารถตอบสนอง
การใหบริการประชาชนไดอยางแทจริง
2) จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อใหบริการประชาชนไดครบทุกดาน
3) สํารวจปญหาความตองการของของประชาชนในแตละหมูบานอยางสม่ําเสมอ
4) สํารวจปญหาความตองการของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังจันทรตลอดจนสราง
กระบวนการมีสวนรวมใหประชาชนที่มีปญหาความตองการเหมือนกันรวมกลุมกัน รวมกันคิดแกไขปญหานั้น
รวมกันโดยมี อบต. เปนผูสนับสนุนและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการแกไขปญหานั้นลุลวงไปดวยดี ซึ่ง
ปญหาหรือความตองการนั้นจะไดรับการแกไขอยางรวดเร็วและตรงจุด
5) จัดโครงการเคลื่อนที่เพื่อใหบริการประชาชนและอธิบายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน ตํ า บ ล ใ น
การใหบริการตางๆกับประชาชน
6) ทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบตางๆในการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาทองถิ่น
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
อปท.ในเขตจังหวัดระยอง

1.การพัฒนาความเปนเลิศ
ดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวน
ตําบลวังจันทร

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน แหลงน้ํา
และระบบ
สาธารณูปโภค

ผลผลิต/
โครงการ

1.กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทอระบายน้ํา
2.ติดตั้ง ปรับปรุง
บํารุงระบบไฟฟา
สาธารณะ
3.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประปาและแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค ใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ผลผลิต/โครงการ

ดานสังคม

1.เพิ่มชองทางใน 2.สนับสนุนและสงเสริม
การรับรูขอมูล
การศึกษาทั้งในระบบ
ขาวสารและสราง และนอกระบบ
สังคมแหงการ
3.สนับสนุนใหชุมชนมี
เรียนรูอยาง
สวนรวมในการจัด
ตอเนื่อง
การศึกษา
สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของชุมชน
4.พัฒนาคุณภาพและมาตฐานการศึกษาของ
เด็กปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ผลผลิต/โครงการ

แผนงานการศึกษา

ผลผลิต/โครงการ

3.การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปน
มิตร และบริหารจัดการ
ทรัพยการธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ อาชีพ
และการ
ทองเที่ยว

ดานโครงสรางพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
สาธารณสุข

ดานสาธารณสุข

1.พัฒนา ฝกอบรม
4.พัฒนา
และสงเสริมอาชีพ
สงเสริม
ใหแกประชาชน
การ
2.สงเสริมการ
ปลูกพืช
ประกอบอาชีพขนาด เกษตร
กลางและขนาดยอม
อินทรีย
3.สงเสริมการทองเที่ยวและ
พัฒนาความเขมแข็งของกลุม
อาชีพ

แผนงานสาธารณสุข

ผลผลิต/โครงการ

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคม และการเมือง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสังคมสงเคราะห

ผลผลิต/โครงการ

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

1.พัฒนา
ศักยภาพ
ทางการกีฬา
และสงเสริม
การออก
กําลังกาย
2.สงเสริมให
ความรูหลัก
สาธารณสุข
มูลฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ผลผลิต/โครงการ

5.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทุกดานอยางสมดุลและยัง่ ยืน

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ดานบริหารจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

1.สราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.การกําหนด
แผนการกําจัด
มลพิษและขยะ

1.พัฒนา
ศักยภาพ
คุณภาพของ
องคกรและ
บุคลากร
3. พัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่
ทําการอบต.
และอาคาร
สํานักงาน

แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

ผลผลิต/โครงการ

6.การพัฒนาการเกษตร
เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางให
สมดุลและแขงขันได

2.สรางชอง
ทางการเขา
รวมของ
ประชาชนใน
การรับรูขอมูล
ขาวสาร การ
ดําเนินงานของ
อบต.และรวม
แสดงความ
คิดเหน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลผลิต/โครงการ

8. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยูดีมสี ุข

ดานประชาชนอยูดีมีสุข

1.พัฒนาจิตสํานักและตระหนัก
ในการอยูรวมกันในสังคม
2.สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
3.การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

แผนงานการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ

1.สงเสริมใหความรู
และพัฒนาในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
และสังคมอยูดีมสี ุข

แผนงานงบกลาง

ผลผลิต/โครงการ
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แผนงาน

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา
และทรัพยากร
มนุษย

ดานเศรษฐกิจ

เปาประสงค

กลยุทธ

2.การพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุล
และยั่งยืน

ยท.02

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.

คาเปาหมาย

กลยุทธ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน แหลงน้ํา
และระบบ
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา
และทรัพยากร
มนุษย

ดานเศรษฐกิจ

ดานสังคม

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโครงสราง
พื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค

สงเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1.กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทอระบายน้ํา
2.ติดตั้ง ปรับปรุง
บํารุงระบบไฟฟา
สาธารณะ
3.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประปาและ
แหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร
อุปโภค
บริโภค ใหได

1.เพิ่มชองทางใน 2.สนับสนุนและสงเสริม
การรับรูขอมูล
การศึกษาทั้งในระบบ
ขาวสารและสราง และนอกระบบ
สังคมแหงการ
3.สนับสนุนใหชุมชนมี
เรียนรูอยาง
สวนรวมในการจัด
ตอเนื่อง
การศึกษา
สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของชุมชน
4.พัฒนาคุณภาพและมาตฐานการศึกษา
ของ
เด็กปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ อาชีพ
และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
สาธารณสุข

ดานโครงสรางพื้นฐาน

ดานสาธารณสุข

1.สงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนใหได
มาตราฐาน
2.สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

สงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนมีคุณภาชีวิตที่ดี

1.พัฒนา ฝกอบรม
4.พัฒนา
และสงเสริมอาชีพ
สงเสริม
ใหแกประชาชน
การ
2.สงเสริมการ
ปลูกพืช
ประกอบอาชีพขนาด เกษตร
กลางและขนาดยอม
อินทรีย
3.สงเสริมการทองเที่ยวและ
พัฒนาความเขมแข็งของกลุม
อาชีพ

1.พัฒนา
ศักยภาพ
ทางการกีฬา
และสงเสริม
การออก
กําลังกาย
2.สงเสริมให
ความรูหลัก
สาธารณสุข
มูลฐาน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคาและเกิดประโยชน

1.สราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.การกําหนด
แผนการกําจัด
มลพิษและขยะ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

ดานบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยูดีมีสุข

ดานประชาชนอยูดีมีสุข

-82-

เปาประสงค

ตําบลวังจันทรนาอยู ดูแลคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐิจพอเพียง

1.เสริมสรางระบบบริหาร
จัดการที่ดีภายใต
หลักธรรมภิบาล
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีความ

1.พัฒนา
ศักยภาพ
คุณภาพของ
องคกรและ
บุคลากร
3. พัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่
ทําการอบต.
และอาคาร
สํานักงาน

2.สรางชอง
ทางการเขา
รวมของ
ประชาชนใน
การรับรูขอมูล
ขาวสาร การ
ดําเนินงานของ
อบต.และรวม
แสดงความ
คิดเหน

เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.พัฒนาจิตสํานักและ
ตระหนักในการอยูร วมกันใน
สังคม
2.สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
3.การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

1.สงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.สงเสริมใหความรูและ
พัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและสังคมอยูดี
มีสุข

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานงบกลาง
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ยท.03

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
เสริมสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิต การมี
สวนรวมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

การพัฒนา
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน โครงการพื้นฐาน
ทุกดานอยางสมดุล แหลงน้ําและ
และยั่งยืน
ระบบ
สาธารณูปโภค

เปาประสงค
เพื่อพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานใหได
มาตรฐาน
รองรับการ
ขยายตัวของ
ชุมชน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
1.จํานวนถนน
สะพาน ไหล
ทาง ทอ
ระบายน้าํ

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

กลยุทธ

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

6

6

6

ปละ 6 โครงการ

1. กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน สะพาน
ทอระบายน้าํ รางระบาย
น้ํา

โครงการ
กอสราง
ถนน....สาย
-โครงการ
บํารุงรักษา
เสนทาง
คมนาคม..

2.ระบบไฟฟา
สาธารณะ

30

30

30

30

ปละ 30 ดวง

2. ติดตั้งปรับปรุงบํารุง
ระบบไฟฟาสาธารณะ

3.ระบบ
ประปา

3

3

3

3

ปละ 3 โครงการ

3. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประปาและแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภคใหได
มาตรฐานและเพียงพอ

-โครงการ
พัฒนา
บํารุงรักษา
ระบบไฟฟา
-โครงการ
บํารุงรักษา
แหลงน้ํา
-โครงการ

4.สาธารณูปการที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

1

1

1

1

ปละ 1 โครงการ

4. ปรับปรุงและติดตั้ง
พัฒนาระบบ
โทรคมนาคม

-โครงการ
กอสราง
ตางๆ

หนวย
สนับสนุน
สํานักงาน
ปลัด

-83-

6

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เสริมสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิต การมี
สวนรวมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาความ
เปนเลิศดาน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่นและ
การกีฬา

การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา
และทรัพยากร
มนุษย

เปาประสงค

4.รอยละ ของ
เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการ
พัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษา

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

กลยุทธ

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

75

75

75

75

ปละ 75 %

1. จํานวนรอยละที่มกี าร
รับรูขอมูลขาวสารและ
สรางสังคมแหงการเรียนรู
อยางตอเนื่องสอดคลอง
กับวิถีชวี ิตของชุมชน

80

100

120

140

ปละ 20 คน

2. สนับสนุนและสงเสริม
การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ

4

5

6

6

ปละ 1 หมูบาน

3. สนับสนุนใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัด
การศึกษา

20

20

20

20

รอยละ 20 ตอป

4. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของ
เด็กปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
โครงการที่ กองการศึกษา
สงเสริม
ศพด.
และรร.ใน
พื้นที่

หนวย
สนับสนุน
-
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ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ยกระดับ
1.รอยละ ที่มี
คุณภาพ
การรับรูขอมูล
การศึกษาของ ขาวสาร
ประชาชน
อยางทั่วถึง
ประชาชน
ไดรับขอมูล 2.จํานวนผูที่
ขาวสารที่ทัน ไดรับการ
ตอเหตุการณ สนับสนุนทาง
ประชาชนมี การศึกษา
สวนรวมใน อยางตอเนื่อง
การจัด
การศึกษา
3.จํานวน
ชุมชนที่มีสวน
รวมในการจัด
การศึกษา

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

พัฒนาคุณภาพสินคา
และผลิตภัณฑดาน
การเกษตร ประมง ปศุ
สัตวใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ควบคู
กับการพัฒนาไปสู
เกษตรอุตสาหกรรม

การพัฒนาการ
เกษตร เศรษฐกิจ
และปรับโครงสราง
ใหสมดุลและ
แขงขันได

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ อาชีพ
และการ
ทองเที่ยว

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
1.เพื่อพัฒนา 1.จํานวน
ใหประชาชน โครงการ/
ในตําบลมีการ กิจกรรม ที่
ประกอบ
ดําเนินงาน
อาชีพมั่นคง
และสราง
รายไดที่
เพียงพอ
2.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
สงเสริมกลุม
อาชีพ

กลยุทธ

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

1

1

1

1

ปละ 1 โครงการ

1. สงเสริม และพัฒนา
แหลงจําหนายสินคา
ทางการเกษตรสินคา
ชุมชนและสินคาแปรรูป

โครงการ
ตลาดนัด
ปลอดสาร

5

5

5

5

ปละ 5 โครงการ

2. สงเสริมและพัฒนา
อาชีพสรางความเขมแข็ง
ของอาชีพในตําบล

โครงการ
สงเสริม
อาชีพ/
กลุมอาชีพ
และศูนย
ถายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจํา
ตําบล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
อปท.ในเขตอ.
วังจันทร
อบจ.ระยอง
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2.สนับสนุน
การรวมกลุม
อาชีพของ
ประชาชนใน
ตําบลวังจันทร
ใหมีความ
เขมแข็ง ยั่งยืน
และสามารถ
พึ่งพาตนเอง
ได

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

เสริมสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิต การมี
สวนรวมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การเมือง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาดาน
สาธารณสุข

ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัยดีถว น
หนา

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
1.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ปองกันภัย
โรคติดตอ

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

10

10

10

10

ปละ 10 โครงการ 1. สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมดานสาธารณสุข

โครงการ
ปองกัน
โรคติดตอ
และ
สงเสริม
สุขภาพ

2

2

2

2

ปละ 2 โครงการ

สงเสริม
สุขภาพ
และกีฬา
ตานยา
เสพติด

2. สงเสริมกิจกรรมดาน
การกีฬา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ รพ.
สต.บานวัง
จันทร

-86-

2.สรางเสริม
สุขภาพ
อนามัยที่ดีของ
ประชาชน

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

อนุรักษ ฟนฟู และ
ควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดลอม
บนพื้นฐานของการอยู
รวมกัน

การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เปน
มิตร และบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
ยั่งยืน

การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ไดรับการ
อนุรักษและ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
1.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

2.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

3

3

3

3

กลยุทธ

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

3

3

ปละ 3 โครงการ

1. สนับสนุนสงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สงเสริม
ปรับปรุง
ดาน
สิ่งแวด
ลอม

3

3

ปละ 3 โครงการ

2. การวางแผนกําจัดขยะ
มูลฝอย

แกไข
ปญหาการ
จัดการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
อบจ.

-87-

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

เสริมสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิต การมี
สวนรวมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การเมือง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการองคกร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.เพื่อระบบ
การทํางานที่
โปรงใส
สามารถ
ตรวจสอบได
ตามหลักธรรม
ภิบาล

3.การพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่
อบต.

2.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
สงเสริมและ
พัฒนา
บุคลากร

4

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด กองคลัง
กองชาง และ
กองการศึกษา

3
5

3
5

3
5

3
5

ปละ 3 โครงการ
ปละ 5 คน

1. การพัฒนาบุคลากร
และองคกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

สงเสริม
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร

10

10

10

10

ปละ 10 โครงการ 2. การบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล

สงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวม

สํานักงาน
ปลัด

4

4

4

4

ปละ 4 โครงการ

ซอมแซม
ที่ทําการ
ใหพรอม
ใหบริการ
ประชาชน

สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
-.

-88-

2.ประสาน
ความรวมมือ
และสรางการ
มีสวนรวมใน
การบริหาร
จัดการองคกร
เพื่อใหบรรลุ
ถึงจุดมุงหมาย
ในการพัฒนา
ขององคกร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
1.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
สงเสริมและ
พัฒนา
บุคลากร

3. ซอมแซม/ปรับปรุงที่
ทําการ อบต.

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

เสริมสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิต การมี
สวนรวมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาความ
เปนเลิศดาน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
สังคม และ
การเมือง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาดาน
สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

1.เพื่อพัฒนา
ประชาชนใหมี
คุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ดําเนินการ

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

5

5

5

ปละ 5 โครงการ

1. การพัฒนาจิตสํานึก
และตระหนักในการอยู
รวมกันในสังคม

ใหเบี้ยยัง
ชีพ.....
ฯลฯ

2.เพื่อสราง
ความสามัคคี
ความเอื้อเฟอ
ตอ
ผูดอยโอกาส
ทางสังคม
และสราง
ความ
สมานฉันทมน
สังคม

10

10

10

10

ปละ 10 โครงการ 2. สงเสริมกิจกรรมงาน
รัฐพิธี ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โครงการ
สนับสนุน
....
วัฒนธรรม
จ.ระยอง
ฯลฯ

3.เสริมสราง
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
รวมถึงปองกัน
และแกไข
ปญหายาเสพ
ติดและ
อบายมุข

3

3

3

3

ปละ 3 โครงการ

3. งานปองกันสาธารณภัย

โครงการ
เฝาระวังฯ
โครงการ
อบรม
อปพร.

หนวย
สนับสนุน
วัฒนธรรม
อําเภอ

-89-

5

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด และ
กอง
การศึกษา

สํานักงาน
ปลัด

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เสริมสรางมาตรฐาน
การพัฒนา
การพัฒนาดาน
การดํารงชีวิต การมี
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
สวนรวมของประชาชน
สังคม และ
และสังคมอยูดีมี
ตามหลักปรัชญาของ การเมือง ตามหลัก
สุข
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เปาประสงค
1.สงเสริม
และพัฒนา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2.สนับสนุน
และสงเสริม
เพื่อสราง
โอกาสให
ชุมชน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ดําเนินการ

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการ
ที่สงเสริม
ดานสตรี
ครอบครัว
ผูสูงวัย
และ
เยาวชน
ฯลฯ
โครงการ
ที่เปนการ
จัด
สวัสดิการ
ใหกับเด็ก
สตรี
เยาวชน
ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผู
ไดรับ
ผลกระทบ
จากโรค
เอดส
และผูดอย
โอกาส

5

5

5

5

ปละ 5 โครงการ

1. สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนางานครอบครัว

5

5

5

5

ปละ 5 โครงการ

2. สงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนางานสวัสดิการ
สังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
กรมสงเสริมฯ

-90-

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

สวนที่ ๔
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

1
2
3

4

5
6

7

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และ
สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา และทรัพยากร
มนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ อาชีพ และการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ดาน

แผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักงานปลัด

ดานบริการชุมชนและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

กองการศึกษา
สํานักงานปลัด

แผนงานการเกษตร

สํานักงานปลัด

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

สํานักงานปลัด

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

สํานักงานปลัด

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการเกษตร

กองชาง/สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด/กองคลัง
สํานักงานปลัด

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักงานปลัด

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสังคมสงเคราะห

สํานักงานปลัด

ดานบริการชุมชนและสังคม

ดานบริหารทั่วไป
ดานบริการชุมชนและสังคม

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
กองการศึกษา
สํานักงานปลัด

แผนงานสรางความ
สํานักงานปลัด
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา
กองการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
สํานักงานปลัด
8

รวม

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดานบริการชุมชนและสังคม
และสังคมอยูดีมสี ุข
8 ยุทธศาสตร

2 ดาน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
10 แผนงาน

สํานักงานปลัด

4 สํานัก/กอง

หนวยงาน
สนับสนุน

องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

ที่

