
 

ส่วนที่  2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและแนวทางการติดตาม และประเมินผล 

...............................................  
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   
 1.1  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ เป็นแผนที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561 – 
2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์อ าเภอ และแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
 1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  มีรายละเอียด ดังนี้  

(1)  วิสัยทัศน์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง
และเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนะธรรมท้องถิ่น ความคาดหวังในอนาคตให้
ประชาชน      มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความสงบสุข น่าอยู่ และน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   
  “คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”  

(2)  ยุทธศาสตร์   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ า  
   กลยุทธ์ที่ 2  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  
   กลยุทธ์ที่ 3  ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
   กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการศึกษา  
   กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  
   กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
   กลยุทธ์ที่  1  รักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน  
   กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชน  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชน  
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   
   กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  
   กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
 (3)  เป้าประสงค์ 
  1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน มีอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนปลอดยาเสพติด มีความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  4. ประชาชนมีอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็ง  
  5. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่  
  6. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี   
 (4)  ตัวช้ีวัด 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   1.1 จ านวนเส้นทางคมนาคมที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม  
   1.2 จ านวนเส้นทาง/หมู่บ้านที่มีระบบส่องสว่าง  
   1.3 จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าใช้  
   1.4 จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา  
   1.5 จ านวนระบบระบายน้ าที่เพ่ิมข้ึน/ปรับปรุงซ่อมแซม  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

2.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการศึกษา  
2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริม

สุขภาพ 
2.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ
นันทนาการ 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 
3.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน 
4.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูหรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการขยะและปัญหามลภาวะใน
ชุมชน 
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  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
   6.1 จ านวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา  

6.2 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจจากการรับบริการ 
6.3 ร้อยละของผลคะแนนการประเมินการบริหารจัดการองค์กร 

 ( 5) ค่าเป้าหมาย 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ค่าเป้าหมาย:   80% 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ค่าเป้าหมาย :   80% 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
   ค่าเป้าหมาย :   80% 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   ค่าเป้าหมาย :  80% 
   5 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ค่าเป้าหมาย :   80% 
   6 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
   ค่าเป้าหมาย :   80% 
 (6) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ 2 (พ.ศ.๒๕ 60-๒๕
64)  มุ่งพัฒนา การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วน เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา ที่มุ่งเน้นด้านฐานการผลิตอาหารปลอดภัย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้ มุ่งสู่เมืองน่าอยู่รวมทั้งพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 2  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน
ในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน  จะเป็นการเตรียมการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ควบคู่กับ การ พัฒนาคุ ณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการอยู่ดี มีสุข ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลมุจลินท์จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) คือ “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุม
ทุกพื้นที่ เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน” 
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2.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1. การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 

เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมุจลินท์  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มีดังนี้   

1. สภาพแวดล้อมภายใน  
 จุดแข็ง 

1. สภาพพ้ืนที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตชลประทาน มีแม่น้ าไหลผ่าน ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการท า
เกษตรกรรม  

2. เป็นแหล่งผลิตข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ 
3. พ้ืนที่การปกครองมีขนาดเล็ก จึงสะดวกในการติดต่อประสานงาน  
4. พ้ืนที่ต าบลมุจลินท์ เป็นเส้นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยว 
5. ผู้น าชุมชนและส่วนราชการในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น มีการท างาน

แบบบูรณาการ 
จุดอ่อน 

1. พ้ืนที่มีลักษณะราบลุ่ม ในฤดูฝนจะท าให้มีน้ าท่วมขังได้ง่ายน้ าจึงหลากเข้าท่วมพ้ืนที่
การเกษตรและปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีในการเกษตร 

2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
3. บุคลากรมีจ านวนน้อย รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ยัง ไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานในบางภารกิจ  
4. ประชาชนมีฐานะยากจนและโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น    
5. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  
 

2. สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส 

1. ได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะจากหน่วยงานอื่น เช่น 
การสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุนบุคลากรในการด าเนินโครงการต่างๆ  

2. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีความสะดวกคล่องตัวสามารถสร้าง
ช่องทางในการสื่อสารข้อมูล เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วขึ้น 

อุปสรรค 
1.  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เกิดภาวะยากจนและประชาชนมีหนี้สิน 
2.  การจัดสรรงบประมาณมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางครั้งมี ความล่าช้า ส่งผลให้

การด าเนินโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่วางไว้ 
3.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆ  
4.  การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดมีมากข้ึน 

  5.  ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อม  
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2.2  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
 -  การคมนาคมไม่สะดวก ถนนภายในหมู่บ้านมีสภาพช ารุด เสียหาย เป็นหลุมบ่อ 
 -  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 -  ระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถผลิตน้ าประปาได้เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจาก

ระบบประปาบางแห่งช ารุด เสียหาย มีอายุการใช้งานมานาน และน้ าไม่มีคุณภาพ 
 -  ท่อเมนประปา มีตะกอนน้ าเกาะมาก ท าให้น้ าไหลไม่สะดวก  
 -  การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและการเกษตรโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง  
 -  แหล่งน้ ามีวัชพืชมากและเกิดการน้ าเน่าเสีย  
 -  การระบายน้ ายังไม่ครอบคลุม เกิดน้ าท่วมขังหลายหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน   
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์และพ้ืนที่ใกล้เคียงจากการเชื่อมโยงเส้นทาง

คมนาคม 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้ตั้งงบประมาณจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของต าบลดีขึ้น เพราะ
ใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตการเกษตรและเดินทางประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเพ่ือรองรับปริมาณรถที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตด้วยรวมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ควบคู่กันไป 
เช่น ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ า เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
 

2.  ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ขอบข่ายและปริมาณปัญหา  
 -  วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กไม่เพียงพอ เช่น เครื่องเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 
 -  เด็ก เยาวชนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วไม่ได้ศึกษาต่อ  
 -  การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนในพื้นท่ีมีน้อย  
 -  ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เริ่มสูญหาย เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจจาก

เยาวชนรุ่นหลัง  
 -  วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ 
 -  การเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย  
 -  การเพ่ิมข้ึนของประชากรผู้สูงอายุ  
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆที่ให้เด็กและเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์หรือเป็นการส่งเสริมความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เช่นการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง การทัศนศึกษา  เป็นต้น 
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- ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก  
- ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นมีการปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

  - การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสเป็นผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาสที่มีคุณภาพ และ
เตรียมการรองรับจ านวนผู้สูงอายุมีเพ่ิมข้ึนในอนาคต จึงต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสอย่าง
สม่ าเสมอ  
  - ปัญหาภัยพิบัติ มีความรุนแรงมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล จัดอบรมทบทวนแก่
บุคลากรที่มีอยู่ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมรับกับภัย
พิบัติที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งการสรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับภารกิจด้านนี้   
 

3.  ด้านสาธารณสุข กีฬา ยาเสพติดและสิ่งแวดล้อม 
ขอบข่ายและปริมาณปัญหา  
 -  เกิดการระบาดของโรคติดต่อ  
 -  ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อต่างๆ เท่าที่ควร  
 -  ขาดสถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย  
 -  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่  
 -  ปัญหาขยะ ไม่การคัดแยกขยะและก าจัดขยะ  
 -  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  หรือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน อาจส่งผลให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการ
ประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว มากกว่าการดูแลจัดระเบียบสุขลักษณะในบ้านเรือนและการ
ส่งเสริมสุขภาพ ให้แข็งแรงอยู่สม่ าเสมอองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ได้ตั้งงบประมาณในการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข  รวมทั้งได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมุจลินท์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
  - ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาส าคัญในระดับประเทศ มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการบ าบัด ฟ้ืนฟูและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ติด ผู้เสพ 
รวมทั้งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
  - ปัญหาขยะมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้ส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และก าจัดขยะรวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 4.  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ขอบข่ายและปริมาณปัญหา  
 -  ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่มหรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์  
 -  การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่ม่ันคง  
 -  ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม เกิดการขัดแย้งในชุมชน และขาดความเข้าใจใน

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมนอกจากอาชีพหลัก 
 - ประสานหน่วยงานอื่น เพื่อให้ความรู้หรือค าแนะน าในการบริหารจัดการหรือส่งเสริมการ

แปรรูปสินค้าแก่ประชาชน 
 - สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการบริหารจัดการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 
 

5.ด้านการบริหารจัดการ 
ขอบข่ายและปริมาณปัญหา  
 -  บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภารกิจ อ านาจหน้าที่ท่ีเพ่ิมข้ึน  

-  วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
-  ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

  -  การได้รับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์  จึงต้องบริหารจัดการงบประมาณและอัตราก าลังให้เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมข้ึน 
 
3.  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถิ่น 
เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา และ โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
 การติดตาม ( Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนา ท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant 
Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีการด าเนินการ     
ช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผล
การด าเนินงาน   
 การประเมินผล ( Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒน าท้องถิ่น  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard criteria) และตัวชี้วัด ( indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมิน  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อยของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม / 
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โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /
โครงการในขณะที่ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้   
3.1  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา ท้องถิ่น 
ดังนี้     
  1. การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
   1 ) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
   2 ) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
   3 ) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
   4 ) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผ ลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดย
มีการประเมินประสิทธิภาพ  
   5 ) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
   6 ) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า กิจกรรมที่มี
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
   7 ) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและ
สามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนา ท้องถิ่นได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะ
พิจารณา 
   2. การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
   1 ) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
   2 ) การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
   3 ) การประเมินผลกระทบ    
 ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น 
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   
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ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น  และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
3.2 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด เครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
 1. การใช้แบบสอบถาม   
 2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
 3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม  
3.3 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล       
 แบบท่ี 1  
 เรื่องที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
 แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ  
 แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการด าเนินงาน ในภาพรวมและ ตามยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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