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ค าน า 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561  และได้ประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  นั้น    

 องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  รอบ 6 เดือน  (1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563)  โดยรายงานผลการด าเนินโครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
ทราบต่อไป   

 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท ์

---------------------------------- 
 
1. วิสัยทัศน์  
 “คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

2. ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

3.  เป้าประสงค์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     เปูาประสงค์ :  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน มีอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     เปูาประสงค์ :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ ี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     เปูาประสงค์ :  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนปลอดยาเสพติด มีความมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     เปูาประสงค์ :ประชาชนมีอาชีพ  พ่ึงพาตนเองได้  ชุมชนเข้มแข็ง  
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     เปูาประสงค์ :ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่   
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
     เปูาประสงค์ :องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี 

4.  ตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. จ านวนเส้นทางการคมนาคมที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม 
2. จ านวนเส้นทาง/หมู่บ้านที่มีระบบส่องสว่าง  
3. จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าใช้ 
4. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
5. จ านวนระบบระบายน้ าที่เพ่ิมข้ึน/ปรับปรุงซ่อมแซม 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจัดสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 
2.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการศึกษา  
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านสาธารณสุขและ            
การส่งเสริมสุขภาพ 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านศาสนา วัฒนธรรม          
การกีฬาและนันทนาการ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการปูองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพแก่ประชาชน 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูหรือรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการขยะและปัญหา
มลภาวะในชุมชน  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

1. จ านวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา 
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจจากการรับบริการ 
3. ร้อยละของผลคะแนนการประเมินการบริหารจัดการองค์กร  

 
5.  ค่าเป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ค่าเปูาหมาย:   80% 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ค่าเปูาหมาย :   80% 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 ค่าเปูาหมาย :   80% 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 ค่าเปูาหมาย :  80% 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ค่าเปูาหมาย :   80% 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 ค่าเปูาหมาย :   80% 
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6.  กลยุทธ์ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาใน
อนาคตอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ และ
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนด  
กลยุทธ์  ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ระบบ
ระบายน้ า  
2. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
3. ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
2. ส่งเสริมการศึกษา  
3. ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค 
4. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

1. รักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชน  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  

 
7.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ.๒๕60-๒๕64)  
มุ่งพัฒนาการน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้
ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วน  เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดลพบุรี  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ที่มุ่งเน้นด้านฐานการผลิตอาหารปลอดภัย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่
เมืองน่าอยู่รวมทั้งพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 2  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการ
น ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน  จะเป็นการเตรียมการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ควบคู่กับการ 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการอยู่ดี มีสุข ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบล มุจลินท์ จึงได้
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) คือ “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพื้นที่  เพื่อรองรับ
การค้า การลงทุน การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน” 
 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย ์

แผนงานการเกษตร 

2 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

แผนงานงบกลาง 

3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

5 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ส านักงาน
ปลัด 

กองช่าง 

กองคลัง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 

6 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง  

รวม 6  ยุทธศาสตร์ 5  ด้าน 11  แผนงาน   
 

*********************************
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สรุปผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   รอบ  6  เดือน  (1  ตุลาคม  2562  -  31  มีนาคม  2563)   
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   

-------------------------------------- 
 

  จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการทั้งหมด จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 12.86 0 0.00 
2.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  32 45.71 14 20.00 
3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 7.14 2 2.86 
4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  7 10.00 1 1.43 
5.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 11.43 0 0.00 
6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 9 12.86 5 7.14 

รวม 70 100.00 22 31.43 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ  6  เดือน  (1  ตุลาคม  2562  -  31  มีนาคม  2563)     

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม 

เงินอุดหนุน/ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 
เงินนอกงบประมาณ 

รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - - - 
2.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  3,073,994.44 75.80 13,385 0.33 9,558 0.23 3,096,937.44 76.36 
3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 59,340 1.46 - - - - 59,340 1.46 
4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  - - 840,000 20.72 840,000 20.72 
5.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -  - - - - - - 
6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 59,386 1.46 - - - - 59,386 1.46 

รวม 3,192,720.44 78.72 13,385 0.33 849,558 20.95 4,055,663.44 100.00 
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จ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบ 6 เดือน (1  ตุลาคม  2562  -  31  มีนาคม  2563) 
----------------------------- 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
1. ไม่มีโครงการที่ด าเนินการ - - 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

แผนงานการศึกษา   
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   237,000 38,080 
2. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมุจลินท์และ

โรงเรียนวัดมุจลินท์ 
307,000 53,416.44 

3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000 18,730 
4. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 20,000 6,669 
5. อุดหนุนโรงเรียนวัดมุจลินท์ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 520,000 215,200 

แผนงานสาธารณสุข   
6. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ 10,000 300 
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพ่ือการปูองกันตนเอง 

20,000 13,385 

8. โครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกันโวรัสโคโรนา (COVID-19) 9,558 9,558 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
9. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 30,000 29,499 

10. อุดหนุนจังหวัดลพบุรี โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

28,000 28,000 

แผนงานงบกลาง   
11. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,627,200 2,195,300 
12. เบี้ยยังชีพคนพิการ 988,800 432,800 
13. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 18,000 6,000 
14. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  50,000 50,000 

รวม 6,895,558 3,096,937.44 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
1. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 10,000 9,340 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
2. อุดหนุนงบประมาณตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดแก่อ าเภอท่าวุ้ง 
50,000 50,000 

รวม 60,000 59,340 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

เงินนอกงบประมาณ (แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)     
1. โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน  900,000 840,000 

รวม 900,000 840,000 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
1. ไม่มีโครงการที่ด าเนินการ - - 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ    
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   
1. โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 (ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ซึ่งเป็นวันส าคัญหรือพิธีส าคัญของทางราชการ)  

40,000 14,666 

2. ค่าพวงมาลาส าหรับงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช และวันที่ระลึก
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

2,000 2,000 

3. ค่ารังวัดที่สาธารณะ 20,000 12,720 
4. อุดหนุนอ าเภอท่าวุ้ง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน

รัฐพิธี 
12,000 12,000 

5. อุดหนุน อบต.เขาสมอคอน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. (สถานที่กลาง) อ าเภอท่าวุ้ง 

18,000 18,000 

รวม 92,000 59,386 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  =   22  โครงการ   
เบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  =  4,055,663.44  บาท  
 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
        1.  ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  ส่งผลท าให้ไม่
สามารถด าเนินการตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ได้ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
 2. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อภารกิจ และอ านาจหน้าที่    
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ภาพโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
 
  โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  อบต.มุจลินท์ ได้จัดท าโครงการพิธี รับพระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพ่ือส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์
ให้กับประชาชนและหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
 เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2562  อบต.มุจลินท์  ได้เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึก เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ 
ที่ว่าการอ าเภอท่าวุ้ง  
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ภาพโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
 

  โครงการวันเด็กแห่งชาติ    
       เม่ือวันท่ี  11  มกราคม 2563  อบต.มุจลินท์ ได้จัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2563  
ณ  ที่ท าการ อบต.มุจลินท์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กได้แสดงความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมประสบการณ์ 
และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  
 เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2563  อบต.มุจลินท์  ได้จัดท าโครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ขึ้น       
ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดมุจลินท์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็ก เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และการปูองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากโรคเอดส์ โดยบูรณาการร่วมกับโรงเรียนวัดมุจลินท์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลมุจลินท์ 
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  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  
 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  อบต.มุจลินท์ ได้จัดท าโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและ
เยาวชน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับเด็ก เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด โดย
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงเรียนวัดมุจลินท์ สถานีต ารวจภูธรท่าโขลง 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมุจลินท์  ในการสนับสนุนการปูองกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
และร่วมแก้ปัญหายาเสพติดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 เมื่อวันที่ 6 – 8  มีนาคม  2563  อบต.มุจลินท์  ได้จัดท าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น 
เพ่ือให้เด็ก เยาชน และประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ใช้กีฬาเป็นสื่อใน
การพัฒนาร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง  และรู้รักสามัคคี  โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
และตะกร้อ  ณ  ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 และสนามกีฬาโรงเรียนวัดมุจลินท์  
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  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  
 เมื่อวันที่ 12  มีนาคม 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้จัดท า“โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (COVID-19) และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพ่ือการปูองกันตนเอง” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ผู้น าหมู่บ้าน (ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน) และผู้น าชุมชน อาสาสมัครในพื้นท่ี (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) กลุ่มสตรี  จิตอาสา 
และประชาชนที่สนใจ โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือน สามารถจัดท าหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง สมาชิกในครัวเรือนมี
หน้ากากอนามัยไว้ปูองกันโรค และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีต าบลมุจลินท์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2563 

เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563  อบต.มุจลินท์ ได้จัดท าโครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ขึ้น โดยบูรณาการการตั้งจุดบริการประชาชนบนถนนสายหลัก
ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรท่าโขลงและศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลมุจลินท์  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนและ สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  และบรรลุผลตาม
นโยบายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


