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ส่วนที่  1   
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน 

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

1.  ด้านกายภาพ  
1.1  ที่ตั้งของต าบลมุจลินท์   
 (1) ประวัติต าบลมุจลินท์   
          ต าบลมุจลนิท์  เดมิเป็นพ้ืนทีส่่วนหนึ่งของต าบลโคกสลุด  อ าเภอโพธิ์หวี  ในป ีพ.ศ.252 2 ได้
แยกต าบลออกจากต าบลโคกสลุด  เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่มาก และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ไปมา หากมีข้อราชการที่ต้องประชุม หรือแจ้งการเกิดการตาย ในสมัยนั้นต้องใช้เรือในการเดินทางหรือเดินเท้า 
ท าให้เกิดความล าบาก จึงได้ขอแยกต าบลออกมาและตั้งชื่อต าบลว่า “มุจลินท์” เพราะในพื้นที่ต าบลมุจลินท์  มี
ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ข้ึนอยู่เป็นจ านวนมาก คือ ต้นจิก ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา แปลว่า “มุจลินท์”  จึงได้น ามาตั้ง
เป็นชื่อต าบลตั้งแต่นั้นมา โดยมีนายเหนียม  อยู่คง  เป็นก านันต าบลมุจลินท์คนแรก      

(2)  ที่ตั้งและอาณาเขต       
      เขตต าบลมุจลินท์  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก าหนดเขตต าบลในท้องที่

อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2540  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้     
             ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากล าลาดชะโด ใต้เทือกเขาใหญ่ เหนือบ้านลาดชะโด ต าบลมุจลินท์ บริเวณพิกัด P S 611481  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทุ่งนาถึงคลองล าเป็ดใต้วัดถ้ าช้างเผือก บริเวณพิกัด P S 623463 ไปทางทิศตะวันออก
ผ่านทุ่งนา ถึงคลองล าหนองพุงเหนือบ้านมุจลินท์ บริเวณพิกัด P S 643460 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ 4 กิโลเมตร 
   ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลบางลี่  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
คลองล าพุงเข้ เหนือบ้านมุจลินท์ บริเวณพิกัด P S 643460 ไปทางทิศใต้ ใช้คลองล าหนองพุงเข้ และคลอง
คนฉลาดเป็นแนวแบ่งเขต สิ้นสุดแนวเขตท่ีคลองบางลี่ บริเวณพิกัด P S  643460 รวมระยะทางด้านทิศ
เหนือประมาณ 4 กิโลเมตร           

  ทิศใต้ ติดต่อต าบลบางงา  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลอง
บางลี่  บริเวณพิกัด P S 633428  ไปทางทิศตะวันตก ถึงหนองบัว ด้านเหนือสิ้นสุดแนวเขตท่ีล าหนองยาว
ด้านใต้ บริเวณพิกัด P S 615435 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร  
      ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลโคกสลุด อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
ล าหนองยาวด้านใต้ บริเวณพิกัด P S 615435  ไปทางทิศเหนือใช้ล าหนองยาวและคลองล าลาดชะโด เป็น
แนวแบ่งเขต สิ้นสุดแนวเขตท่ีด้านใต้ของเทือกเขาใหญ่ เหนือบ้านราชโด ต าบลมุจลินท์ บริเวณพิกัด P S 
611481  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 4.5  กิโลเมตร 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  

สภาพภูมิประเทศ เป็นลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง มีที่ดอนบ้างเล็กน้อย สภาพดิน
เหมาะสมกับการเพาะปลูก  เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าในฤดูน้ าหลากแต่ละปีน้ าจากแม่น้ าล าคลอง  
น้ าจะไหลท่วมบริเวณพ้ืนที่การเกษตรแล้วจะพัดเอาตะกอนมาทับถมกัน และบางปีก็หลากเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ประโยชน์ในการท านา รองลงมาเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน       

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ     
ต าบลมุจลินท์ ตั้งอยู่ในเขตร้อน สภาวะอากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี อุณหภูมิ

เฉลี่ยประมาณ 3 2 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่าย  ปกติจะสูงถึงเกือบ 40 องศา
เซลเซียส หรือมากกว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อน
จัดที่สุดในรอบปี และอาจเกิดพายุฤดูร้อนพร้อมทั้งมีพายุฟูาคะนอง   

ส่วนฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมที่พัดปกคลุมส่วนใหญ่เป็นลมตะวันตก ลม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้  ปริมาณฝนจะเพ่ิมข้ึน โดยมีจะมีปริมาณฝนตกมากในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน  

ส่วนฤดูหนาวอุณหภูมิต่ าสุดในตอนเช้ามืด จะลดลงอยู่ในเกณฑ์หนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะ
เดือนธันวาคมเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวมากที่สุดในรอบปี ท้องฟูาจะโปร่ง และมีเมฆปกคลุมน้อยกว่าช่วงอ่ืนของปี  

ฤดูกาลต่าง ๆ  3 ฤด ูคือ   
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน อากาศจะร้อนและแห้งแล้ง 
  ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นมีฝนตก    
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน 

1.4  ลักษณะของดิน  
  ลักษณะโดยทั่วไป  เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปนเทาเข้ม ดินล่างเป็นสี
เทาหรือน้ าตาลอ่อน  มีจุดสีน้ าตาลอ่อน สีน้ าตาลปนเหลือง พบตามที่ราบลุ่มหรือที่ราบเรียบ เป็นดินลึก ฤดู
แล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ฤดูฝนน้ าขังลึกประมาณ 20 – 50 ซม. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลาง  มีปฏิกิริยาปานกลาง  ถ้าเป็นกรดเล็กน้อยมีค่าความเป็นกรดปริมาณ  5.5 – 6.5  ส่วน
ดินชั้นล่างหากมีหอยปะปน จะมีปฏิกิริยาเป็นด่างอ่อนหรือมีค่าความเป็นด่าง มีค่าความเป็นด่างประมาณ     
7.5 – 8.0 ส าหรับปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ถ้าเป็นที่ราบลุ่มมากๆ จะมีปัญหาในเรื่องน้ าท่วมในฤดูฝน  

ลักษณะพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการท านา เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ เนื้อดินเป็นดิน
เหนียว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขังที่ผิวดินนาน หลังการเก็บเก่ียวข้าวแล้ว ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไม้ยืนต้น 
เพราะมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่และพืชผักบางชนิดได้ในฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามสามารถเปลี่ยน
สภาพการใช้ประโยชน์ได้ ถ้ามีการพัฒนาที่ดินโดยการยกคันนาดินเพาะปลูก เพ่ือปูองกันน้ าท่วมและยกร่องเพ่ือ
ช่วยการระบายของดิน   

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ต าบลมุจลินท์  มีแม่น้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าบางขาม (คลองชัยนาท – ปุาสัก 3) เป็นแม่น้ าสาย

หลักของพ้ืนที่  ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9  และมีคลองชลประทาน/หนองน้ า 
จ านวน 9 แห่ง ดังนี้    

     -  คลองพนังกั้นน้ า (คูยืมดิน)   หมู่ที่ 1 – 9     ความยาว 3,800 เมตร  
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     -  คลองลาดชะโด  หมู่ที่  1   ความยาว  1,800  เมตร  
     -  คลองศาลาแดง  หมู่ที่  3     ความยาว  2,000  เมตร 
     -  คลองล าเป็ด     หมู่ที่  4     ความยาว    750  เมตร 
     -  คลองคันฉลาด   หมู่ที่  6       ความยาว  1,300  เมตร 
     -  คลองหนองเข้    หมู่ที่  6 - 9     ความยาว  2,400  เมตร 
     -  คลอง 1 ซ้าย 16 ขวา  หมู่ที่  6 – 9    ความยาว  2,500  เมตร 
     -  หนองรักแร้  หมู่ที่ 9     พ้ืนที่  6  ไร่  

            -  หนองผักชี  หมู่ที่  9    พ้ืนที่  8  ไร่ 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  เนื่องจากเป็นทุ่งกว้าง ที่ราบลุ่มน้ าขัง เกษตรกรท านาเป็นอาชีพหลัก ปุาธรรมชาติจึงไม่มี จะมี
เพียงแต่สภาพปุาเศรษฐกิจที่ปลูกไว้ใช้สอย ประเภทไม้ผลไม้ยืนต้น ในบริเวณท่ีอยู่อาศัย ที่สาธารณะ ผลผลิต
จากไม้ผลที่ได้จะไว้บริโภคและแจกจ่ายซื้อขายในหมู่บ้าน   

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
  ต าบลมุจลินท์  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน  ดังนี้  
  ตารางแสดงเขตการปกครองต าบลมุจลินท์   

หมู่ที่ หมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 
1 บ้านลาดชะโด นายมานพ  อยู่เย็น   

นายธนา  ไวยบุตรี 
นางสาวผุสดี  ฤกษ์อินทร์ 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

2 บ้านปากคลองลาดชะโด นายไพโรจน์  ยิ้มอยู่ 
นางน้ าเชื่อม   ยืนยง 
นางสาวจุฑารัตน์  ยิ้มอยู่ 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

3 บ้านปากคลองลาดชะโด นายทวีศักดิ์  วชิรศักดาเดช 
นายธรรศกร  วชิรศักดาเดช 
นางนิรมล    ราตรี  
นางธนมาศ   คงข า 
นางฉลอง   สังข์กลิ่นหอม 
นางมะลิ  ขันทอง  

ก านันต าบลมุจลินท์ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน 
สารวัตรก านัน 
แพทย์ 

4 บ้านโคกสลุด นางสุรีรัตน์   ช่วยบุญ   
นางล าภา  ค าเทศ 
นางสุกัญญา  ท้าวพิณ 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

5 บ้านมุจลินท์ นายวรสิทธิ์   ฉะอ้อน 
นายสงบ   ทองมี 
นางสาวนิตญา  สมบูรณ์มรกต 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
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หมู่ที่ หมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 
6 บ้านมุจลินท์ นายจรัญ  ปล้องอ้วน 

นายปัญจกิจ  บุญมี 
นางสาวสุมิตรา  กรานส าราญ  

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

7 บ้านมุจลินท์ นางน้ าค้าง  จันทร์หอม 
นางไฉน     อินทรา 
นางสาวลลิตา    อินทรา  

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

8 บ้านมุจลินท์ นายณรงค์  ชูจันทร์ 
นางจรรยาพร  รอดสกุล 
นางเล็ก   อิศร 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

9 บ้านท้ายน้ า นางสมศรี   สุขมูล  
นางดวงแก้ว  สีบุญมี 
นางรัสวัลย์   สุขมาก     

ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 
2.2  การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ จ านวน 9 เขตเลือกตั้ง   
  ตารางสถิติการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  วันที่  20  พฤษภาคม  2555 

เขตเลือกตั้ง 
จ านวน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) 
จ านวน 

ผู้มาใช้สิทธิ (คน) 
ร้อยละ 

1 1,931 1,691 87.57 
 

  ตารางสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ วันที่  20 พฤษภาคม  2555 

เขตเลือกตั้ง 
จ านวน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน) 
จ านวน 

ผู้มาใช้สิทธิ (คน) 
ร้อยละ 

1 194 169 87.11 
2 97 87 89.69 
3 208 181 87.02 
4 274 231 84.30 
5 182 158 86.81 
6 243 207 85.18 
7 180 131 72.77 
8 281 227 80.78 
9 270 226 83.70 

รวม 1,929 1,617 87.55 
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3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

จ านวนประชากรและครัวเรือน  ณ  เดือน เมษายน  2562  จากส านักทะเบียนอ าเภอท่าวุ้ง  
มีประชากรทั้งสิ้น  2, 362 คน แยกเป็นชาย 1,1 46 คน เป็นหญิง 1,216 คน และมีจ านวนครัวเรือน 7 33  
ครัวเรือน    
  ตารางจ านวนประชากรและครัวเรือนต าบลมุจลินท์   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

รวม (คน) 
ชาย หญิง  

1 บ้านลาดชะโด 67 99 116 215 
2 บ้านปากคลองลาดชะโด 36 63 63 126 
3 บ้านปากคลองลาดชะโด 82 126 127 253 
4 บ้านโคกสลุด 103 171 180 351 
5 บ้านมุจลินท์ 76 110 115 225 
6 บ้านมจุลินท์  97 144 150 294 
7 บ้านมุจลินท์ 58 102 116 218 
8 บ้านมุจลินท์ 110 157 178 335 
9 บ้านท้ายน้ า 104 174 171 345 

รวม 733 1,146 1,216 2,362 
 

 ตารางสถิติประชากร จ านวน 4  ปี ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ดังนี้ 
ประชากร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ชาย 1,182 1,180 1,159 1,155 1,146 
หญิง 1,245 1,236 1,227 1,217 1,216 
รวม 2,428 2,416 2,386 2,372 2,362 

 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร       
 จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ ณ เดือนเมษายน  2562 จากส านักทะเบียนอ าเภอท่าวุ้ง  ดังนี้ 
  ตารางจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ   

ช่วงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
น้อยกว่า 1  ปีเต็ม 7 10 17 
1 ปีเต็ม – 2 ปี 12 22 34 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 33 38 71 
6 ปีเต็ม – 11 ปี 83 69 152 
12 ปีเต็ม – 14 ปี 46 37 83 
15 ปีเต็ม – 17 ปี 32 35 67 
18 ปีเต็ม – 25 ปี 132 98 230 
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ช่วงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
26 ปีเต็ม – 49 ป ี 382 391 773 
50 ปีเต็ม – 59 ปี 164 200 364 
60 ปีเต็ม – 69 ปี 140 159 299 
70 ปีเต็ม – 79 ปี 76 104 180 
80 ปีเต็ม – 89 ป ี 36 48 84 
90 ปีเต็ม – 100 ปี 3 5 8 
100 ปีขึ้นไป   - - - 

รวม 1,146 1,216 2,362 
 
4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 
     โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 1 แห่ง  คือ โรงเรียนวัด
มุจลินท์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี     

       ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ สังกัดองค์การบริหารสว่นต าบลมุจลนิท์ จ านวน 1 แห่ง คือ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   
        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าต าบลมุจลินท์ สังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าวุ้ง  จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ท่ีวัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4  
ต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี    

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ 100 อ่าน  เขียน
ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี   จะมี
ร้อยละ 3  ของประชากรทั้งหมดที่ไม่ได้รับการศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ 

4.2  สาธารณสุข 
  -  ต าบลมุจลินท์  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมุจลินท์ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 4 ต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี มีบุคลากร จ านวน 3 คน   

-  สถานพยาบาล    จ านวน   1   แห่ง  
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน  58  คน 

   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  จ านวน  100 % 

4.3  อาชญากรรม 
เหตุอาชญากรรมในพ้ืนที่พบว่า มีอัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมไม่มากนักและจากการส ารวจ

ข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ) พบว่า ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้ด าเนินการปูองกันเหตุอาชญากรรมในระดับหนึ่ง คือ มีการติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะบริเวณถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง ลดความเสี่ยง
ในการเกิดเหตุ รวมถึงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลด้วย    
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4.4  ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  พบการระบาดของยาเสพติด มีการจับกุมผู้เสพ เพื่อน าผู้เสพไปเข้า
รับการบ าบัดรักษาและผู้ค้า เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย และจากผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) พบว่า มี
ประชาชนที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 6 และติดสุรา ร้อยละ 5  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้ให้ความ
ร่วมมือกับทางสถานีต ารวจภูธรท่าโขลงในการปฏิบัติงาน เช่น การตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล  การเดิน
รณรงค์ปูองกันยาเสพติด  เพ่ือด าเนินร่วมกันในการแก้ไขปัญหาทางด้านความสงบเรียบร้อยและการปูองกันเหตุ
ต่างๆ รวมถึงองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งผู้เสพเข้ารับการบ าบัดและ
ฝึกอบรมอาชีพ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย   
 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น การ จ่ายเบี้ยยังชีพ

แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์  การประสานการท าบัตรประจ าตัวผู้พิการ การประสานงานศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม (oscc) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ การรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้น 

ส าหรับข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.256 2      
ณ เดือนพฤษภาคม  2562  แบ่งเป็น  

- ผู้สูงอายุ  จ านวน    551  ราย   
- ผู้พิการ   จ านวน     90  ราย 
- ผู้ปุวยเอดส์  จ านวน       2  ราย     

 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน  
5.1  การคมนาคมขนส่ง  

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  มีเส้นทางคมนาคมทางหลัก คือ 
-  ถนนสาย มุจลินท์ – ไผ่วงษ์ บางลี่  โดยการคมนาคมจากต าบลมุจลินท์ ผ่านต าบลบางลี่  

เพ่ือเดินทางไปสู่อ าเภอท่าวุ้ง ระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตรและเดินทางสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 
18  กิโลเมตร 

-  ถนนสายห้วยแก้ว – มุจลินท์ ผ่ายถนนทางหลวงหมายเลข 3028 และหมายเลข 311 
เพ่ือเดินทางไปสู่อ าเภอท่าวุ้ง  ระยะทางประมาณ 18  กิโลเมตร และเดินทางสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทาง
ประมาณ  27 กิโลเมตร     

ส าหรับ การคมนาคมภายในต าบล มี ถนนสายต่างๆ ที่สามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง       

5.2  การไฟฟ้า 
การให้บริการประชาชนด้านไฟฟ้าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้า ส่วน

ภูมิภาค  จากแหล่งผลิตไฟฟูาอ าเภอท่าวุ้ง ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
จะรับผิดชอบในด้านการติดตั้ง  ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้า ส่องสว่างตาม ถนน โดยได้
ด าเนินการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะบริเวณถนนสายหลักและสายรอง  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน    
ครอบคลุม 9  หมู่บ้านของต าบลมุจลินท์  แต่พบว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบลมุจลินท์  ได้ ดูแลรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมอยู่สม่ าเสมอ  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย  โดยมีรถกระเช้าไฟฟูา ส าหรับด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ จ านวน  1  คัน  

5.3  การประปา   
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ให้บริการน้ าประปาหมู่บ้านแก่ ประชาชนครบทุกครัวเรือน 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค แต่ยังพบปัญหา คือ น้ ามีลักษณะขุ่น มีตะกอน ระบบประปา
หมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ มีจ านวน 6 แห่ง   ดังนี้     

  ตารางจ านวนประปาหมู่บ้าน     
ที่ รายการ หมู่ที่ ประเภท 
1 ประปาหมู่บ้าน 1 บาดาลขนาดกลาง 
2 ประปาหมู่บ้าน (รับโอนจากหมู่บ้าน)  2 บาดาล 
3 ประปาหมู่บ้าน (รับโอนจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล)   4 บาดาล 
4 ประปาหมู่บ้าน  6 บาดาลขนาดกลาง 
5 ประปาหมู่บ้าน  8 บาดาล  
6 ประปาหมู่บ้าน (รับโอนจากหมู่บ้าน) 9 บาดาล (ช ารุด)  

5.4  โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ในการติดต่อสื่อสาร ท าให้
โทรศัพท์สาธารณะมีจ านวนน้อยเหลือเพียง 1 – 2 แห่ง  และมีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน 2 แห่ง  

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ในพ้ืนที่ และอยู่ในเขตบริการของ    
ที่ท าการไปรษณีย์ท่าวุ้ง ซึ่งให้บริการน าส่งจดหมายหรือขนส่งวัสดุต่างๆ ในพื้นที่ต าบลมุจลินท์   
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 
  ลักษณะกิจกรรมทางด้านการเกษตรและการใช้ประโยชน์จากดิน มีการน าไปใช้เป็นพื้นที่ท า
การเกษตร 5,430 ไร่ โดยพื้นที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นพ้ืนที่ท านา ผลผลิตเฉลี่ย 700 กิโลกรัมต่อไร่ 
ใช้พันธ์ข้าวปทุมธานี ชัยนาทและสุพรรณบุรี (ข้าวไม่ไวแสง) ปลูกในพื้นที่นาท่ีสามารถควบคุมน้ าได้ โดยจะท า
นาปีและนาปรัง  โดยนาปีจะเริ่มเพาะปลูกระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน, 
ธันวาคม  และนาปรัง จะเริ่มท าการเพาะปลูกระหว่างเดือนมีนาคม, เมษายน เก็บเก่ียวในช่วงเดือนมิถุนายน
,กรกฎาคม  ส่วนพืชอื่นๆ ที่นิยมปลูก เช่น มะม่วง กล้วย และจ าพวกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อส่งจ าหน่าย เช่น 
มะลิ พุด ดาวเรือง ส าหรับเป็นวัตถุดิบในการท าพวงมาลัย 
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  ตารางแสดงการใช้ที่ดินของต าบลมุจลินท์  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 
 
 

(ที่มา :  จากส านักงานเกษตรอ าเภอท่าวุ้ง ณ เดือนมกราคม 2559)   
 

  ตารางประเภทพันธุ์ข้าวท่ีนิยมปลูกในต าบลมุจลินท์  
 

ที่ ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/ไร่ ผลผลิต/ไร่ ราคาขาย/ไร ่ อายุเก็บเกี่ยว 
จ านวนครั้ง 
ที่ปลูก/ปี 

1 ข้าวเจ้า พันธุ์ กข 41 
 

5,000 บาท  เฉลี่ย 700 กก. 6,000 – 
7,000 บาท 

105 วัน 1 - 2 

2 ข้าวเจ้า พันธุ์ กข 31  
(ปทุมธานี 80) 

5,000 บาท  เฉลี่ย 700 กก. 6,500 – 
7,500 บาท 

115 - 120 วัน 1 - 2 

3 ข้าวเจ้า พันธุ์ กข 57 5,000 บาท เฉลี่ย 700 กก. 6,500 – 
7,500 บาท 

115 วัน 1 - 2 

4 ข้าวเจ้า พันธุ์ กข 49 5,000 บาท  เฉลี่ย 700 กก. 6,500 – 
7,500 บาท 

115 - 120 วัน 1 - 2 

5 ข้าวเจ้า พันธุ  ์สุพรรณ 1 5,000 บาท  เฉลี่ย 700 กก. 6,500 – 
7,500 บาท 

115 - 120 วัน 1 - 2 

6 ข้าวเจ้า พันธุ์หอมปทุม  6,000 บาท เฉลี่ย 700 กก. 7,000 – 
8,000 บาท 

115 - 120 วัน 1 - 2 

 
6.2  การประมง  
   ต าบลมุจลินท์ มีแม่น้ าล าคลองหลายสาย ประชาชนได้จับสัตว์น้ าในแหล่งน้ าต่างๆ เพื่อน าไป
บริโภคภายในครัวเรือนและมีเพียงเล็กน้อยที่เลี้ยงไว้เพ่ือการค้า    

6.3  การปศุสัตว์ 
ลักษณะของการประกอบการปศุสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไว้เพ่ือการค้า มีเพียงเล็กน้อยที่

เลี้ยงไว้บริโภคภายในครัวเรือน สัตว์ที่นิยมเลี้ยง คือ ไก่พ้ืนเมือง, โค, สุกร 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร (ไร่) 
1 บ้านลาดชะโด  663 
2 บ้านปากคลองลาดชะโด 284 
3 บ้านปากคลองลาดชะโด 502 
4 บ้านโคกสลุด 576 
5 บ้านมุจลินท์ 275 
6 บ้านมุจลินท์  1,154 
7 บ้านมุจลินท์ 383 
8 บ้านมุจลินท์ 764 
9 บ้านท้ายน้ า 829 

รวม 5,430 
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6.4  การบริการ 
  -  สถานพยาบาล   1  แห่ง   

-  ร้านอาหาร   4  แห่ง  
-  ร้านอินเตอร์เน็ต  2  แห่ง  

6.5  การท่องเที่ยว 
  ต าบลมุจลินท์ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน ท้องถิ่น   
เช่น  การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ จัดงานประเพณี ต่างๆ ของท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์การจัด
งานประเพณีและงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอ จังหวัด และท้องถิ่นใกล้เคียง    

6.6  อุตสาหกรรม 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีการด าเนินงานอุตสาหกรรม  

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-  ร้านสินค้าอุปโภคบริโภค 30  แห่ง    

  -  สถานีบริการน้ ามัน /ปั้มหลอด  3 แห่ง 
  -  ร้านผลิตถุงเท้า   1 แห่ง   
  -  ร้านซ่อมรถ – ปะยาง  1   แห่ง     

-  เสาสัญญาณโทรศัพท์  2 แห่ง  
-  ร้านหล่อเสาปูน  1 แห่ง  
-  ร้านตัดผม   4 แห่ง  
-  ร้านซื้อขายของเก่า    1 แห่ง   
-  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า  2 แห่ง    
-  ร้านผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 แห่ง  

6.8  แรงงาน 
ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 4 1 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม (ท านา) และประกอบอาชีพค้าขาย  
 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา       

ประชาชน ต าบลมุจลินท์ ส่วนใหญ่  ร้อยละ 99  นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือ
ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ มี วัดประจ าต าบล  จ านวน  1  แห่ง  คือ  วัดมุจลินทร์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบล
มุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ประชาชนในพื้นท่ีให้ความส าคัญกับวันส าคัญทางศาสนาและการท านุ
บ ารุงศาสนา โดยมีการเข้าวัด ท าบุญตักบาตร  ถือศีลในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ  
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7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  ง านประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญ คือ  งานประเพณีสงกรานต์  งานท าบุญประจ าปีหมู่บ้าน งาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประเพณีออกพรรษา งานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อนาคปรก พระศรีอริยเมตไตร
วัดมุจลินท์ โดยประชาชนในพื้นท่ีได้เข้ามาร่วมงานประเพณีต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท่ีส าคัญให้
คงอยู่กับท้องถิ่นต่อไป 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ต าบลมุจลินท์  มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายประเภท 
ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการท าการเกษตร เช่น ปลูกข้าวชนิดต่างๆเปลี่ยนไปตามฤดูกาล, การจักสาน เช่น ตะกร้า 
กระบุง กระจาด กระด้ง ชะลอม สุ่มไก่, การแปรรูปอาหาร เช่น ขนมไทย ปลาร้า, การนวดแผนไทย การร้อย
พวงมาลัยดอกพุด ดอกมะลิ เป็นต้น   
  ภาษาถ่ิน ประชาชนในพื้นท่ีใช้ภาษาไทยกลาง เป็นภาษาถ่ิน  

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีได้ผลิตขึ้นใช้ในครัวเรือนและจ าหน่าย 
ได้แก่ ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก  ตะกร้า กระเป๋าสานจากเชือกมัดฟาง กระเป๋าผ้า พวงกุญแจ กิ๊บติดผมจาก
ผ้า พวงมาลัยสองชาย พวงมาลัยกลม  

 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  น้ า 

ต าบลมุจลินท์  มีแม่น้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าบางขาม (คลองชัยนาท – ปุาสัก 3) เป็นแม่น้ าสาย
หลักของต าบลที่ไหลผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9  ของต าบลมุจลินท์ และมีคลอง/หนองน้ า 
จ านวน 9 แห่ง ดังนี้   

     -  คลองพนังกั้นน้ า (คูยืมดิน)   หมู่ที่  1 – 9    ความยาว 3,800 เมตร  
     -  คลองลาดชะโด  หมู่ที่  1 ความยาว  1,800  เมตร 
     -  คลองศาลาแดง  หมู่ที่  3   ความยาว  2,000  เมตร 
     -  คลองล าเป็ด     หมู่ที่  4   ความยาว    750  เมตร  
     -  คลองคันฉลาด   หมู่ที่  6     ความยาว  1,300  เมตร 
     -  คลองหนองเข้    หมู่ที่  6 - 9   ความยาว  2,400  เมตร 
     -  คลอง 1 ซ้าย 16 ขวา  หมู่ที่  6 – 9  ความยาว  2,500  เมตร 
     -  หนองรักแร้  หมู่ที่ 9  

            -  หนองผักชี  หมู่ที่  9 

8.2  ป่าไม้ 
  ต าบลมุจลินท์  มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ าท่วมขัง จึงไม่มีพ้ืนที่ปุาไม้ แต่จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่
บริเวณพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ต้นสะตือ หมู่ที่ 6  หมู่ 7 , ต้นสะตือ  ต้นไทร  หมู่ที่ 8 , ต้นก้ามปู หมู่ที่ 9 และ
บริเวณริมถนนสายต่างๆ  บ้านเรือนประชาชน  จะเป็นไม้ยืนต้นและไม้ดอกไม้ประดับ   
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9. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล ปี ๒๕61          
 การส ารวจและจัดเก็บ ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทย      
ที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของเครื่องชี้วัดว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่อง
อะไรบ้าง และควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง   และท าให้ประชาชน
สามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ใน
ระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัวและสังคม   ดังนั้น ข้อมูล จปฐ. ที่จัดเก็บโดยผู้น าชุมชน หัวหน้าคุ้ม หรืออาสาสมัคร ด้วย
ความสนับสนุนของคณะท างานบริหารจัดเก็บข้อมูลระดับต าบล และองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จะท าให้
ทราบว่าแต่ละครัวเรือน และหมู่บ้านชุมชนมีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง เมื่อทราบแล้ว สมาชิกในครัวเรือนต้อง
ช่วยกันแก้ไข ส่วนใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องที่จะเข้ามาด าเนินการ   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้ด าเนินการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ประจ าปี  2561  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 

  ตารางแสดงสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  

ตัวช้ีวัดความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวนที่

ส ารวจทั้งหมด 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

หมวดที่ ๑ สุขภาพ มี 7 ตัวช้ีวัด    
1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก ๒,๕๐๐ กรัมขึ้นไป  
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ติดต่อกัน 

3  คน 
1  คน 

3 คน 
1 คน 

- 
- 

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนปูองกันโรคครบตามตาราง
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

258  คน 
 

258  คน 
 

- 

4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 634  คร. 630  คร. 4  คร. 
5. ครัวเรือนมีการใช้ยา เพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวย
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

634  คร. 632  คร. 2  คร. 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 1,376  คน 1,318 คน 58  คน 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ  
ละ  30  นาท ี

2,140  คน 2,121 คน 19  คน 

หมวดที่  2  สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวช้ีวัด  
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทน
ถาวร 

 
634  คร. 

 
633  คร. 

 
1 คร. 

9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน  

634  คร. 634  คร. - 

10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 45 ลิตร 
ต่อวัน 

634  คร. 634  คร. - 
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ตัวช้ีวัดความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวนที่

ส ารวจทั้งหมด 
ผ่าน 

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
และถูกสุขลักษณะ  
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

634  คร. 
 

634  คร. 
634  คร. 
634  คร. 

628  คร. 
 

634  คร. 
634  คร. 
634  คร. 

6 คร. 
 
- 
- 
- 

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวช้ีวัด 
15. เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อน
วัยเรียน  
16. เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 
18. คนในครัวเรือนทีจ่บการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและ
ยังไม่มีงานท า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
19. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้ 

 
62 คน 

 
199 คน 
11  คน 

- 
 

1,380 คน 

 
62 คน 

 
198 คน 
11  คน 

- 
 

1,377 คน 

 
- 
 

1  คน 
- 
- 
 

3 คน 

หมวดที่ ๔ การมีงานท าและมีรายได้ มี 4 ตัวช้ีวัด 
๒0. คนอายุ ๑๕ – 59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ 
21. คนอายุ 60 ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ 
22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 

 
1,206  คน 
545  คน 
634  คร. 
634  คร. 

 
1,194 คน 
428 คน 
623 คร. 
568 คร. 

 
12 คน 

117 คน 
11 คร. 
66 คร. 

หมวดที่ ๕ ค่านิยมไทย มี 8 ตัวช้ีวัด  
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา  
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
26. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 
27. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน  
28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน 
29. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ
หรือภาคเอกชน  
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ชุมชน หรือท้องถิ่น 
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น  

 
2,238  คน 
2,238  คน 
2,140  คน 

 
550 คน 

 
84  คน 

 
97 คน 

 
634  คร. 

 
634 คร. 

 
2,110 คน 
2,117 คน 
2,078 คน 

 
550 คน 

 
84  คน 

 
97 คน 

 
627 คร. 

 
629 คร. 

 
128 คน 
121 คน 
62 คน 

 
- 
 
- 
 
- 
 

7 คร. 
 

5 คร. 
(ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานต าบลมุจลินท์ ปี 2561)  
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สรุปผลการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี  2561  
จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  ปี 2561  ในระดับต าบล พบว่าบรรลุเปูาหมาย จ านวน 14  

ข้อและไม่ผ่านเกณฑ์  จ านวน  17  ข้อ  คือ  
1.  ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จ านวน 4 ครัวเรือน 
2.  ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัดบรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม จ านวน 3 ครัวเรือน 
3.  คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  จ านวน 58 คน  

 4.  คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ  3 วันๆ ละ  30  นาที จ านวน 19 คน 
5.  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร  จ านวน  1  ครัวเรือน 
6.  ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ จ านวน 5 ครัวเรือน 
7.  เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จ านวน  1  คน  
8.  คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้  จ านวน 3 คน 
9.  คนอายุ ๑๕ – 59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ จ านวน 12 คน 
10. คนอายุ 60 ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ จ านวน  117  คน 
11.รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  จ านวน 11 ครัวเรือน 
12.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน  จ านวน 66 ครัวเรือน 
13.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา  จ านวน  128  คน 
14.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่  จ านวน 121  คน   
15.คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จ านวน 62 คน 
16.ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน  หรือท้องถิ่น  จ านวน 7 

ครัวเรือน 
17.ครอบครัวมีความอบอุ่น  จ านวน 5 ครัวเรือน   

  ผลการส ารวจดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ต้องน าปัญหามาด าเนินการแก้ไข เช่น การ
จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพและ
การปูองกันโรคต่างๆ การเก็บออม ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ สุรา รวมถึงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้กับ
ประชาชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไป 
 
10.  การประชุมประชาคมท้องถิ่น    

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้ด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน
ได้มาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้จัด ให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และในระดับต าบล เพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน
ส าหรับปัญหาและความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่จากที่ประชาคมเสนอมา จะเน้นหนักในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รองลงมาด้านส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุข  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการส่งเสริมอาชีพ  
เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะน าข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือ
สนองต่อความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อไป  โดยการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นนั้น ได้ด าเนินการโดยใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247  
ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2560  ประกอบกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
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  รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  
รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2560 
1. ความหมายของประชาคมท้องถิ่นส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1.1 การประชุม  หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปได้มาพบปะกันตามก าหนดนัดหมาย มาร่วม
ปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์ มีระเบียบ วิธีและเวลาที่ก าหนดให้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด เพ่ือแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 
 1.2 การประชุมประชาคมท้องถิ่น  หมายถึง  การที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ได้มาประชุมกัน เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. ประชาคมท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.1 ประชาคมหมู่บ้าน  หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้าน เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   
 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน   เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ใช้
สัดส่วนระดับหมู่บ้าน ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  กรณีท่ีจัดให้มีการ
ประชุมเพ่ือประชาคมหมู่บ้านครั้งแรก  สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรก ไม่ครบร้อยละ 60 ก็สามารถประชุม
ได้ เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น มาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  กรณีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
มาประชุมไม่ถึงร้อยละ  20  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ ถ้าสัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่น  มาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมหมู่บ้านให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น     

2.2  การประชุมต าบล  หมายถึง  การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในต าบล เพื่อร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
จัดให้มีการประชุมประชาคมต าบล (ทุกหมู่บ้าน) 

  การประชุมประชาคมต าบล   เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ใช้
สัดส่วนระดับต าบล ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีท่ีจัดให้มีการประชุม
เพ่ือประชาคมต าบลครั้งแรก  หากสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนที่ก าหนดไว้ร้อยละ 60 
ก็สามารถประชุมได้ เมื่อองค์ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น มาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  กรณีสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ  20  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ ถ้า
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น  มาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ  3  ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมต าบล
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น   
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สัดส่วนการประชุมระดับหมู่บ้านและต าบล 
 

สัดส่วนระดับหมู่บ้าน สัดส่วนระดับต าบล 
(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหมู่บ้าน
นั้นทุกคน 

(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน 

(2) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น (2) ท้องถิ่นอ าเภอในอ าเภอที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนั้น   

(3) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้น ทุกคน 

(3) ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือปลัดอ าเภอผู้
ประสานงานต าบลหรือ อปท.นั้นๆ 

(4) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ หัวหน้า
หน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้าน
นั้น ทุกคน 

(4) คัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน 

(5) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ / รัฐวิสาหกิจ ที่
มีหน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้น ตามจ านวนที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร *นอกจาก (3) (4) 

(5) คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน  3  คน 

(6) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
แพทย์ประจ าต าบลในหมู่บ้าน จ านวน 2 คน 

(6) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน 
หรือ หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 

(7) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านนั้น (อสม.) จ านวน  2  คน 

(7) คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน  *นอกจาก (5) (6) 

(8) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
(อปพร.) ในหมู่บ้านนั้น  จ านวน 2 คน 

(8) คัดเลือกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
แพทย์ประจ าต าบลในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 2 คน 

(9) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน
หมู่บ้านนั้น  จ านวน 2 คน 

(9) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน  2  คน 

(10) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร / เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี / กลุ่ม
หัตถกรรม / กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในหมู่บ้านนั้น 
จ านวน 5 คน 

(10) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพล
เรือน  (อปพร.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 2 คน 

(11) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ / ปราชญ์ชาวบ้านใน
หมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน 

(11) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 คน 
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สัดส่วนระดับหมู่บ้าน สัดส่วนระดับต าบล 
(12) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร 
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทาง
สังคมอ่ืนๆ ในหมู่บ้านนั้น จ านวน 5 คน 

(12) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร / เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี / กลุ่ม
หัตถกรรม / กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน 5 คน 

(13) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านนั้น 
จ านวน 2 คน  

(13) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ / ปราชญ์ชาวบ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 

(14) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/
การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวใน
หมู่บ้านนั้น  จ านวน 2 คน  

(14) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร 
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทาง
สังคมอ่ืนๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5 
คน 

(15) คัดเลือกจากสื่อมวลชน  จ านวน 1 คน  (15) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 คน  

(16) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

(16) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/
การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 3 คน  

(17) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้น เพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากที่สุด จ านวนคน
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง)  

(17) คัดเลือกจากสื่อมวลชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน 1 คน 

(18) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด  

(19) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้น เพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่มากที่สุด จ านวนคน
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งในต าบลนั้น หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนในต าบลนั้น (เลือกอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง)  
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

---------------------------- 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 ในอนาคตข้างหน้า การพัฒนาประเทศไทย เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นประเทศที่มีความม่ันคงในทุกด้าน 
ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และการพัฒนาประเทศยั่งยืนในทุกมิติ จะเผชิญความเสี่ยงและความ
ท้าทายหลายประการทั้งจากเง่ือนไขภายในและภายนอกประเทศ  การพัฒนาประเทศสู่เปูาหมายความมั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืน จ าเป็นต้องก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจและร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมให้ร่วมกันเดินไปสู่เปูาหมายของชาติในระยะยาวซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ที่ใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี   

 วิสัยทัศน์ 
  ประเทศไทยต้องมั่นคง  ประชาชนมั่งค่ัง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 หลักการของยุทธศาสตร์ 
  เชิดชูสถาบัน  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
และใช้ค่านิยมความเป็นไทยเพ่ือสร้างความปรองดอง   

 วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพ่ิม กระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
3. ลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
4. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์   ได้แก่    
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ปูองกันภัยคุมคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1)  เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอรัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
กระจายอ านาจ และสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการเสริมสร้าง
กระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” 
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(4) บริหารจัดการชายแดน  โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคง ร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาพื้นที่ชายแดน  พ้ืนที่ศักยภาพตรวจคนเข้าเมือง เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน การลักลอบเข้าเมือง 

(5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหาคุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์  

(6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ ปรับโครงสร้างก าลังและยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม พัฒนา
ระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน 

(8) ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น ก าหนด/
ปรับแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ และ
ต่อเนื่อง 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  โดยการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน และ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตร
ยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเก้ือกูลกับระบบนิเวศมากข้ึน  พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  การสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว  และศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 

(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  โดยการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยสู่
สากล  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์   

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  และพัฒนาพื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ   

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยพัฒนาการขนส่ง  ความมั่นคงทางพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  โดยสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ ส่งเสริมการเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทาง
การศึกษา การบริการด้านการเงิน  สุขภาพ โลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการลงทุนและด าเนินธุรกิจของนักลงทุน  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหาร สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ  การส่งเสริมบทบาท
การเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจต่างๆ เพ่ิมบทบาทและการมีส่วน 
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ร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ  สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุ
ภาคี  สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากลมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

     (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
     (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 
     (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
     (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนา

และสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความส าคัญ อาทิ  

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(2) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(5) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) การวางระบบบริหารจัดการน้ า ให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12   
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12  จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ 
ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่

พึงประสงค ์
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน

สุขภาพ 
(6) พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคม มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
(1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ

ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
(2) กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานรากตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ในชุมชน  
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3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา 
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
(2) เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน  
(3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(7) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา 
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุมคามอ่ืนๆ 
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศ เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ

อธิปไตยในเขตทางทะเล 
(5) การบริหารจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล  

ในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technoperneur) 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
(2) การพัฒนาเมือง 
(3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ

สินค้าและบริการของไทย 
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความ

ร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 

(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศท่ีส าคัญ  
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1. แผนพัฒนาภาคกลางและกรุงเทพมหานคร    
    แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
    ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค

ภายในประเทศ  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด 
รวมทั้ง สถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ า
ขนาดใหญ ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า”ุของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
ของ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ( Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่ง
เป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  

    ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”ุ จ าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของ  
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดม  
สมบูรณ์ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตร  
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดัน  
เส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) เพ่ือให้ภาค
กลาง เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก
ใน ระยะยาว  

   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
   ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ  

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้     
ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์  
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปูาหมายที่จะ  
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”ุ 

  วัตถุประสงค์  
  ๑. เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่  น่าเที่ยวใน

ล าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป  
  ๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขท้ังสุขภาพกาย จิตใจ มีความม่ันคง  ด้าน

อาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
  ๓. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าแล ะบริการด้าน

การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  
  ๔. เพื่อฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา  เศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
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    เป้าหมายและตัวชี้วัด  
    ๑. กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล าดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นน าในโลกดีขึ้น  
    ๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น  
    ๓. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
    ๔. มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน  
    5. มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
    ๖. คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
    ๗. ปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา คุณภาพชีวิต

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
    แนวทางการพัฒนา  
    ๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิรถไฟฟูา รถเมล์ ฯลฯ  เพ่ือบรรเทา

ปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัย ในการเดินทาง  
    ๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ (Missing link)  สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ  เพ่ือลด

ปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อ  โครงข่าย
การเดินทางเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยง  ระหว่าง
เมืองและชนบท  

    ๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้ง  คุ้มครอง
แหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่  สีเขียวและ
สวนสาธารณะ  

    ๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ  ให้สามารถรองรับ
คนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ( Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน  

    ๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการ  ขยายตัวของ
ชุมชนเมือง 

    ๖) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาความรุนแรง  และความ
เสียหายเป็นมูลค่าสูง  

    ๗) วางระบบปูองกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพื่อ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

    ๘) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้าน  สุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง  มวลชน
สาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไป  อย่างมี
แบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่งโดย 
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สะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการปูองกันน้ าท่วม- น้ าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอดและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพิ่มขึ้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ  ทั้งการ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง  

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  

   แนวทางการพัฒนา  
   ๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ชะอ า-หัวหิน 

สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจาย  รายได้และการ
สร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว  

   ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟู  บูรณะโบราณสถาน 
และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ๓) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาด  สามชุก ตลาดน้ า
อัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ  แก่งกระจาน ฯลฯ โดย
ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ  ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล  

   ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา  กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-
พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี  กลุ่มดูแลสุขภาพด้วย
แพทย์แผนไทย  อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทาง น้ า อาทิ 
พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด  อย่าง
ยั่งยืน  

   ๕) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้  อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน  

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

   แนวทางการพัฒนา  
   ๑) น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการ  พัฒนาการผลิตข้าว

ในพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของประเทศ
ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด  

   ๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย ( Food safety) จากสินค้าเกษตร  หลักของภาค 
ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง  ผลิตส าคัญ 
ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม  และ
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใน  ตลาด
เฉพาะและตลาดระดับบน  
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.มุจลินท์  
 

-28- 
 
    ๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และSmart Farming โดย

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ  พันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

    ๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ  การจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ  พัฒนาอาชีพ 
เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ า เพ่ีอเพ่ิม  
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและ  
พัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ าบริเวณชายฝั่งรอบ  
อ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ  

    ๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม  ก่อสร้าง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ)  สู่การใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยง
กับแหล่งผลิต  ในเมียนมา โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพ สินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน  

    ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  ภัยแล้ง และคง
ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

    แนวทางการพัฒนา  
    ๑) พัฒนาแหล่ง น้ า และระบบกระจาย น้ า ในพื้นที่แล้ง  ซ้ าซาก อาทิ กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ 

ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ น้ า โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษา  แหล่งน้ าเดิม 
วางแผนจัดสรร น้ า เพ่ือรองรับความต้องการใช้ น้ าที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของกิจกรรม  ทางเศรษฐกิจและ
ชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจาย  ในพ้ืนที่การเกษตรเพื่อ
บรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  

    ๒) ปูองกันและแก้ไขปัญหา น้ าท่วมพื้นท่ีเศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์  โบราณสถาน และ
พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี  ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ี เสี่ยงจัดตั้งกลุ่ม
เฝูาระวังภัยน้ าท่วม  

    ๓) ปูองกันการบุกรุกท้าลายปุาและฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรม ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  เพชรบุรี และ
ราชบุรี โดยการปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝูาระวังติดตามการบุกรุกปุา สนับสนุนสิทธิ  และบทบาท
ของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ปุาของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง  

   ๔) ขุดลอกล้าน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บ น้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่ น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่า
จีน ฯลฯ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพ น้ า  แม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพื้นที่  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร  
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     ๕) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดท้าแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
เช่น ปลูกปุาชายเลน และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น  

      ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง  เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

      แนวทางการพัฒนา  
      ๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ –กาญจนบุรีเพื่อ  เชื่อมโยงพ้ืนที่

เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเก้ือหนุนและติดต่อ  ทางการพัฒนา
ระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

      ๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุ น้ าร้อน อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือสีหนุ
วิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

      ๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุ น้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ  ด่านสิงขร 
เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและ  
สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ท่ี  
เกี่ยวข้อง  

     ๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง  เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนา  กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้าง  เสถียรภาพ
และลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ  

     แนวทางการพัฒนา  
     ๑) เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลาง  กับภาค

อ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เชื่อมโยงไป  ยังพ้ืนที่
ที่ภาคอ่ืนๆ ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ าระหว่างภาค อาทิ  

     (๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่  ลพบุรี-ปากน้ า
โพ  

     (๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา และทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา  

     (๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวง พิเศษ พัทยา-มาบ
ตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย  

     (๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ –หัวหิน และรถไฟทางคู่
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร  
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๒) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองอยุธยา  และบริเวณ
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  เมืองพุน้ าร้อน โดย
สนับสนุนให้มีการจัดท้าโครงการน้าร่องท่ีใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับ  การพัฒนาเมืองแบบ
ประหยัดพลังงาน    

2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณการให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้นในรูปของการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยให้
การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  15 มกราคม 2551 เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดเป็น  
18 กลุ่มส าหรับกลุ่มภาคกลางตอนบน  2 ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี  สิงห์บุรี  ชัยนาทและอ่างทอง  โดย
ก าหนดให้จังหวัดลพบุรีเป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลโดยผ่านโครงสร้างองค์กรของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่
แผนพัฒนาจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด 

วิสัยทัศน์ 
 “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ าสมดุลและยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 

2. สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบ Logistics  ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

3. แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
วิสัยทัศน์ 
 “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พลังงานทดแทน ท่องเที่ยวอารยธรรมและ

เมืองแห่งความสุข” 
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พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6.  เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็งรู้และเข้าใจการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
2. พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
3. บริหารจัดการด้านท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
4. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
5. เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความสามารถในการแข่งขันของสาขา

เศรษฐกิจหลัก 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของสาขาเศรษฐกิจหลัก 
3. เพ่ิมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนของประเทศ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี 
 แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบน แหล่งพลังงาน

ทดแทนที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวิถีชีวิตชุมชนและ
ธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคกลางตอนบน 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
 วิสัยทัศน์ 
  “คุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1  วิสัยทัศน์  
 “คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

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

2.3  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 

2.4  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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจัดสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 
2.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการศึกษา  
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านสาธารณสุข
และการส่งเสริมสุขภาพ 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการรักษาความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูหรือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการขยะและ
ปัญหามลภาวะในชุมชน  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

1. จ านวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา 
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจจากการรับ
บริการ 
3. ร้อยละของผลคะแนนการประเมินการบริหารจัดการ
องค์กร  

2.5  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% 

 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.มุจลินท์  
 

-34- 
 

2.6  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  

 
2.7  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” 
 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยน าการบริหารจัดการแนวใหม่ที่ด าเนินการจาก
ฐานรากข้ึนสู่ข้างบน  มีการรับฟังปัญหาความต้องการจากฐานราก คือ ประชาชนในพื้นท่ี โดยวิธีการต่างๆ เช่น 
การประชาคมหมู่บ้าน การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและ
เสนอปัญหาความต้องการ และน ามาก าหนดเป็นโครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล แผนกระทรวง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จังหวัด
และอ าเภอ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับ
ฝุายปกครอง ผู้น าชุมชน ภาครัฐในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

แผนยุทธศาสตร์ชาติจังหวัดลพบุรี 

แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1  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 การ
สนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุนบุคลากรในการด าเนินโครงการต่างๆ  

2. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีความสะดวกคล่องตัวสามารถสร้าง
ช่องทางในการสื่อสารข้อมูล เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วขึ้น 

อุปสรรค 
1.  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เกิดภาวะยากจนและประชาชนมีหนี้สิน 
2.  การจัดสรรงบประมาณ มาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางครั้งมี ความล่าช้า ส่งผลให้

การด าเนินโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่วางไว้ 
3.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆ  
4.  การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดมีมากข้ึน 

  5.  ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อม  
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3.1.2  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ขอบข่ายและปริมาณปัญหา 
 -  การคมนาคมไม่สะดวก ถนนภายในหมู่บ้านมีสภาพช ารุด เสียหาย เป็นหลุมบ่อ 
 -  ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและบางจุดเกิดความช ารุด

เสียหาย 
 -  ระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถผลิตน้ าประปาได้เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากระบบ

ประปาบางแห่งช 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 เพ่ือการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมให้สะดวกครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของต าบลดีขึ้น เพราะใช้เป็น
เส้นทางขนส่งผลผลิตการเกษตรและเดินทางประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือ
รองรับปริมาณรถที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตด้วยรวมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ควบคู่กันไป เช่น ไฟฟูา 
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 ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ 
 -  ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 -  การเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย  
 -  การเพ่ิมข้ึนของประชากรผู้สูงอายุ  
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆที่ให้เด็กและเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์หรือเป็นการส่งเสริมความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เช่นการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 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  
 - เกิดการระบาดของโรคติดต่อในพ้ืนที่ เช่น โรคไข้เลือดออก  
 -  ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญในการปูองกันตนเองจากโรคติดต่อต่างๆ เท่าที่ควร  
 -  ขาดสถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย  
 -  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่  
 -  ปัญหาขยะ ไม่การคัดแยกขยะและก าจัดขยะ  
 -  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  หรือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

- ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน อาจส่งผลให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการประกอบ
อาชีพเพ่ือหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว มากกว่าการดูแลจัดระเบียบสุขลักษณะในบ้านเรือนและการส่งเสริม
สุขภาพ ให้แข็งแรงอยู่สม่ าเสมอองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ได้ตั้งงบประมาณในการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข  รวมทั้งได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมุจลินท์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ เพื่อเป็นการส่งเสริม
และดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
  - ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาส าคัญในระดับประเทศ มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการบ าบัด ฟ้ืนฟูและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ติด ผู้เสพ 
รวมทั้งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
  - ปัญหาขยะมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้ส่งเสริมให้ประชาชน
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และก าจัดขยะรวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งข้ึน 

 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  
 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

3.2.1  ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวม เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในพื้นที่ 
การวางผังเมืองรวมเป็นการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ  ซึ่งเกิดจากการประสาน วิเคราะห์ข้อมูลใน

ด้านต่างๆ ตลอดจนนโยบาย และความต้องการของพ้ืนที่  ผังเมืองรวมจึงมีบทบาทในการเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาเมือง  ซึ่งการพัฒนาเมืองไม่ว่าจะเป็นลักษณะการฟ้ืนฟูเมือง หรือการสร้างเมืองใหม่ก็ตาม หาก
ด าเนินการไปตามทิศทางท่ีก าหนดจะเกิดความคุ้มค่า จากการลงทุนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และจะสามารถ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนได้ 

การน าผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จ และสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของการวางผังเมือง ที่มี
ลักษณะส าคัญประการหนึ่ง คือ เป็นการวางผังพัฒนาทางกายภาพของพ้ืนที่นั้น ให้เป็นส่วนหนึ่งที่บูรณาการเข้า
กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ที่จัดท าข้ึนในลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาเมืองในลักษณะที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ในทุกสาขาการพัฒนา  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะมีบทบาทด าเนินการให้ผังเมืองรวม ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการ
และวิธีการจัดท าแผนงาน / โครงการตามผังเมืองรวม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อยู่ในเขตผังเมืองรวมท่าโขลง ซึ่งมีพ้ืนที่เป็นแบบชนบทและใช้
ประโยชน์จากที่ดินในด้านการท าเกษตรกรรม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ นอกจากนั้นจะเป็น
พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ วัด และพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ ได้ก าหนดให้
สอดคล้องกับการวางผังระบบในการใช้ที่ดิน เพ่ือการเกษตรกรรม พ้ืนที่อยู่อาศัย และเพ่ือการบริการสาธารณะ  
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ได้แก่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการประเภทต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา เป็นต้น เพ่ือมุ่งสู่
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการน าระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การพัฒนาด้านคมนาคม
และขนส่ง เป็นมาตรการควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดผังเมือง ที่ต้องใช้ควบคู่กันไปกับมาตรการการ
พัฒนา  เนื่องจากการควบคุม นับเป็นการพัฒนาเมืองอย่างหนึ่ง เพราะท าให้เมืองเจริญเติบโต และพัฒนาใน
สภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของผังเมืองรวม 

 
**************************** 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

---------------------------- 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานการเกษตร 

2 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด กองคลัง 
กองช่าง แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  
แผนงานงบกลาง 

3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

5 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
6 การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ 
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด กองคลัง 

กองช่าง บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง  

รวม 6  ยุทธศาสตร์ 5  ด้าน 11  แผนงาน   
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แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน 

 
 
 

28 
 

 
 
 

16,641,700 

 
 
 

36 

 
 
 

27,608,700 

 
 
 

38 

 
 
 

40,601,700 

 
 
 

42 

 
 
 

41,651,700 

 
 
 

46 

 
 
 

44,031,700 

 
 
 

190 

 
 
 

170,535,500 

1.2 แผนงานการ
พาณิชย์ 

5 1,100,000 
 

5 1,100,000 
 

5 1,100,000 
 

5 1,100,000 
 

5 1,100,000 
 

25 5,500,000 

1.3 แผนงาน
การเกษตร 

1 200,000 
 

1 200,000 
 

1 200,000 
 

1 200,000 
 

1 200,000 
 

5 1,000,000 

รวม 34 17,941,700 42 28,908,700 44 41,901,700 48 42,951,700 52 45,331,700 220 177,035,500 
2)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงาน
การศึกษา 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

1,237,000 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

1,341,000 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

1,372,000 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

1,372,000 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

1,372,000 

 
 
 
 

57 

 
 
 
 

6,694,000 

2.2 แผนงาน
สาธารณสุข 

6 370,000 6 290,000 6 290,000 6 290,000 6 290,000 30 1,530,000 
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แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.3 แผนงาน
สังคมสงเคราะห ์

5 115,000 5 115,000 5 115,000 5 115,000 5 115,000 25 575,000 

2.4 แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 245,000 9 275,000 9 275,000 9 275,000 9 275,000 44 1,345,000 

2.5 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน  

2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 750,000 

2.6 แผนงานงบ
กลาง 

4 5,227,000 4 5,227,000 4 5,539,000 4 5,539,000 4 5,539,000 20 27,071,000 

รวม 34 7,344,000 38 7,398,000 38 7,741,000 38 7,741,000 38 7,741,000 186 37,965,000 
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แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  
3.1 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

140,000 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

140,000 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

140,000 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

140,000 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

140,000 

 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 

700,000 

3.2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 350,000 

รวม 8 210,000 8 210,000 8 210,000 8 210,000 8 210,000 40 1,050,000 
4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

1,180,000 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1,480,000 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1,480,000 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1,480,000 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1,480,000 

 
 
 
 

49 

 
 
 
 

7,100,000 

รวม 9 1,180,000 10 1,480,000 10 1,480,000 10 1,480,000 10 1,480,000 49 7,100,000 
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แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

500,000 

5.2 แผนงานการ 
เกษตร 

2 230,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 14 1,230,000 

5.3 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 40 750,000 

รวม 11 480,000 12 500,000 12 500,000 12 500,000 12 500,000 59 2,480,000 
6) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ  
6.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

9 

 
 
 

850,000 

 
 
 

9 

 
 
 

900,000 

 
 
 

9 

 
 
 

800,000 

 
 
 

9 

 
 
 

800,000 
 

 
 
 

9 

 
 
 

800,000 
 

 
 
 

45 

 
 
 

4,150,000 
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แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.2 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน  

7 1,319,000 7 1,315,000 7 1,265,000 7 1,265,000 7 1,265,000 35 6,429,000 

6.3 
แผนงาน 
งบกลาง  

1 100,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,300,000 

รวม 17 2,269,000 17 2,515,000 17 2,365,000 17 2,365,000 17 2,365,000 85 11,879,000 
รวมท้ังสิ้น 113 29,424,700 127 41,011,700 129 54,197,700 133 55,247,700 137 57,627,700 639 237,509,500 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                แบบ ผ 02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1   แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 9 
(สายพนังกั้นน้ าชลประทาน) 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงถนน ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

3,578,000 3,578,000 3,578,000 3,578,000 3,578,000 ความยาวถนน
ทีป่รับปรุง 
2,800 เมตร  

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 5 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 4)  
 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จุดเริ่มต้นบริเวณ
นานายเอื้อ ขวัญเมือง  
จุดสิ้นสุดเขตติดต่อ หมู่ที่ 5 
นานายละมัย  มั่นคง ขนาด 
ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 350 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  

568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 ความยาวถนน
ที่ก่อสร้าง 
350 เมตร 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
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 1.1   แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนอง
ผักชี หมู่ที่ 9 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 9) 

เพื่อความ
สะดวกในการ 
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว  670 เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร    

1,474,000 1,474,000 
 

1,267,000 
 

1,267,000 
 

1,267,000 
 

ความยาวถนน 
ที่ก่อสร้าง  
670 เมตร 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก  

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 9  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 9) 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนจุดเริ่มต้น
บริเวณบ้านนายสมทรง 
ดวนใหญ่ จุดสิ้นสุดเขต
ติดต่อต าบลบางลี่ ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,067 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  

1,456,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 ความยาวถนน 
ที่ก่อสร้าง 
1,067 เมตร  

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  8  ซอย
บ้านนายวิชัย บุญเลิศ 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 8) 
 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายวิชัย บุญเลิศ กว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 0.05 
เมตร   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาวถนน 
ที่ปรับปรุง  
90  เมตร  

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
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 1.1   แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  7  ซอยข้าง 
อบต.มุจลินท์  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 7) 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนซอยข้าง 
อบต.มุจลินท์ โดยป ู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
มีพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
126 ตร.ม.    

35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 พื้นผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 126 
ตารางเมตร 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก  

กองช่าง 

7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนาง
สายหยุด  ชมบุญ 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 1) 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง
สายหยุด ชมบุญ  กว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว  
50 เมตร  

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ความยาวถนนท่ี
ปรับปรุง  
50  เมตร  

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  4  ซอยบ้าน
นายสุชิน  ยืนยง  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 4) 
 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายสุชิน ยืนยง กว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
100 เมตร     

80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 ความยาวถนนท่ี
ปรับปรุง  
100  เมตร  

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
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1.1   แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
ซอยเข้าหมู่บ้าน   
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 
5) 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เริ่มจากปาก
ซอยทางเข้าหมู่บ้าน 
สิ้นสุดบ้านนายประยงค์ 
เจรจา  กว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร ยาว 406 เมตร   

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวถนน
ที่ปรับปรุง 
406 เมตร  

ท าให้การ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี ่6  
ซอยศาลากลางหมู่บ้าน 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 
6) 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยศาลา
กลางหมู่บ้าน กว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร   ยาว 150 
เมตร     

1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวถนน
ที่ปรับปรุง 
150 เมตร  

ท าให้การ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายลาด
ชะโด หมู่ที่ 1 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 
2) 

เพื่อความสะดวก
ในการ สัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 960 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- 
 

2,640,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ความยาวถนน 
ที่ก่อสร้าง 
960  เมตร 

ท าให้การ
คมนาคมสะดวก  

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายศาลาแดง หมู่ที่ 3  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 
3) 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  1,500 เมตร    

2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวถนน 
ที่ก่อสร้าง 
1,500  เมตร 

ท าให้การ
คมนาคมสะดวก  

กองช่าง 
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1.1   แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายคันฉลาด 
หมู่ที่  6  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 6) 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 770 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  

- 1,694,000 1,694,000 1,694,000 1,694,000 ความยาวถนนท่ี
ก่อสร้าง 770 
เมตร 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก  

กองช่าง 

14 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
โดยใช้แรงงานคนและ
หรือเครื่องจักร 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ภายในเขตพื้นท่ี โดยใช้
แรงงานคนและหรือ
เครื่องจักร เช่น ค่าจ้าง
รถบด รถแบ็คโฮ รถ
เกรดเดอร์ รถไถ ฯลฯ  

200,000 
 

200,000 
 

400,000 
 

400,000 400,000 จ านวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก  

กองช่าง 

15 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ถนนต่างๆ ในเขตพื้นท่ี
ต าบลมุจลินท์     

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนดิน ถนน
ลูกรัง ถนนหินคลุก ถนน
คอนกรีต ถนนลาดยาง 
ภายในพื้นที่ต าบล
มุจลินท์  

600,000 
 

600,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 จ านวนถนนท่ี
ได้รับการ
บ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง  

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายริมคลอง
ชลประทานชัยนาท –  
ปุาสัก หมู่ที่ 7 – 8  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 8) 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน เริ่มต้น
จากบ้านนางประนอม 
เที่ยงพร้อม สิ้นสุดบ้าน
นางสาวเฟื้อ จันทร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
260 เมตร     

390,000 - 390,000 390,000 390,000 ความยาวถนนท่ี
ก่อสร้าง 260 
เมตร  

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
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1.1   แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนนดินเสริม
ลูกรัง สายพนังกั้นน้ า  
หมู่ที่  8  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 8) 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างถนนเริ่มต้นบ้าน
นางเฟื้อ จันทร สิ้นสุดเขต
หมู่ที ่8  กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 400 เมตร    

- - - - 500,000 
 
 

ความยาวถนนท่ี
ก่อสร้าง 400 
เมตร  

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 9 (ถนน
สาย 1 ซ้าย 16 ขวา)  
ฝั่งด้านซ้าย 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 6) 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

- 303,000 303,000 303,000 303,000 ความยาวถนนท่ี
ปรับปรุงจ านวน 
2,500 เมตร 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

19 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หมูท่ี ่ 2 
ซอยบ้านนายสุชาติ  
ชูเทียน 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 2) 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก โดยปูแอส-
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
บ้านนายสุชาติ ชูเทียน 
กว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร    

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ความยาวถนนท่ี
ปรับปรุง 50 
เมตร 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย
บ้านนายเสน่ห์ พรหม
ญาต ิ
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 3) 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
เสน่ห์ พรหมญาติ กว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว  
50 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

- - 50,000 50,000 50,000 ความยาวถนนท่ี
ปรับปรุง 50 
เมตร  

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 
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1.1   แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย
บ้านนางวรรณา ศิลาวงศ์ 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 8) 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางวรรณา 
ศิลาวงศ์ กว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร ยาว  200 เมตร  

- - - 300,000 300,000 ความยาวถนน
ที่ปรับปรุง
200 เมตร  

ท าให้การ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

22 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
ซอยบ้านนางสาวมาลัย 
ขันทอง 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 8) 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางสาว
มาลัย ขันทอง กว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ยาว  100 
เมตร  

- - - 100,000 100,000 ความยาวถนน
ที่ปรับปรุง
100 เมตร  

ท าให้การ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

23 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  
ซอยบ้านนางสวาท อยู่คง 
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 8) 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางสวาท 
อยู่คง  กว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร ยาว  200 เมตร  

- - - 300,000 300,000 ความยาวถนน
ที่ปรับปรุง
200 เมตร  

ท าให้การ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
(เสนอโดยประชาคมหมู่ที่ 4) 
 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณวัดมุจลินทร์  
กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ยาว  200 เมตร  

- - - - 300,000 ความยาวถนน
ที่ก่อสร้าง
200 เมตร  

ท าให้การ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.มุจลินท์  
 

-54- 
 

1.1   แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ดาดคอนกรีตคลอง
ไส้ไก ่
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้เกษตรกร 
มีน้ าใช้ในการ 
เกษตร 

ดาดคอนกรีตคลองไส้ไก ่  
- คลองไส้ไก่ หมู่ที่  2 
- คลองไส้ไก่ จากนานางรุ่งทิพย์  
ขันทอง ถึงนานายนาวี มิ่งมงคล 
ฯลฯ    

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 จ านวนแห่งที่
ดาดคอนกรีต     

ท าให้เกษตรกร
มีน้ าใช้ในการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

26 วางท่อระบายน้ า  
หมู่  1 
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 1) 

เพื่อระบายน้ า  
ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
ซอยบ้านนางสมบุญ งามสะอาด 
ถึงบ้านนางทองค า  สุดแก้ว 
ฯลฯ 

- 
 
 

100,000 - - 80,000 จ านวนแห่งที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ปัญหา 
น้ าท่วมขังลดลง  

กองช่าง 

27 วางท่อระบายน้ า  
หมู่  2 
 

เพื่อระบายน้ า  
ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
บริเวณประปาหมู่บ้าน  ฯลฯ 

- 
 

20,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่งที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ปัญหา 
น้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

28 วางท่อระบายน้ า  
หมู่  4 
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 4) 

เพื่อระบายน้ า  
ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก   
- ซอยบ้านนางสุกัญญา สุวรรณ
ค าภ ู
- จุดเริ่มต้นบ้านนายสุนทร
ขวัญเมือง  ถึงบ้านนางสาว 
จรินทร์  ชูศรี   ฯลฯ  

60,000 
 

60,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนแห่งที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ปัญหา 
น้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

29 วางท่อระบายน้ า  
หมู่  5 
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 5) 

เพื่อระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
- ซอยบ้านนางเข็มทอง สาตจีน
พงษ์ ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนแห่งที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ปัญหา 
น้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 วางท่อระบายน้ า  
หมู่ที ่ 3 
(เสนอโดยประชาคม 
หมู่ที่ 3) 

เพื่อระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก   
- ซอยบ้านนายวิลัย ปล้องเกิน  
- ซอยบ้านนางซ่อนกลิ่น เมืองบุญ 
- ซอยบ้านนายชัยยุทธ  แดงงาม 
- ซอยบ้านนายสมศักดิ์  บุญคง 
- บริเวณลานเอนกประสงค์สาธารณะ  
- ถนนลาดยางสายมุจลินท์ - ห้วยแก้ว  
ช่วงหน้าบ้านนางอารีย์  โหรสกุล ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 จ านวนแห่ง
ที่ก่อสร้าง 

ท าให้ปัญหา 
น้ าท่วมขัง
ลดลง  

กองช่าง 

31 วางท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 7   
 

เพื่อระบายน้ า 
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  ซอย
ข้างที่ท าการ อบต.มุจลินท์  ฯลฯ 

300,000 300,000 90,000 90,000 90,000 1 แห่ง ท าให้ปัญหา 
น้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบฝาท่อ
เหล็ก หมู่ที่ 8 
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 8)    

เพื่อระบายน้ า 
แก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขังและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า จุดเริ่มต้นบ้าน
นางวรรณา ศิลาวงศ์ ถึงแม่น้ าบางขาม 
กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 200 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ø 0.40 เมตร 
จ านวน 12 ท่อน    

332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
จ านวน 27 
ครัวเรือน  

ท าให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
มีสภาพ 
แวดล้อมท่ีดี 

กองช่าง 

33 วางท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 9 
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 9)   

เพื่อระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  
- ซอยบ้านนายชิด เพ็ชรจินดา 
- ซอยบ้านนางจ าเนียร  
วางท่อคอนกรีต บริเวณถนนทางลง
คลองพนังกั้นน้ าทุกสาย  ฯลฯ 

- 
 

50,000 
 

100,000 100,000 100,000 จ านวนท่อ
ระบายน้ าที่
ก่อสร้าง  

ท าให้ปัญหา 
น้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 วางท่อระบายน้ า  
หมู่ 1 – 7  
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 4) 

เพื่อระบายน้ า 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
บริเวณริมถนนลาดยางสายห้วยแก้ว 
-มุจลินท์ หมู่ที่ 1 – 7  

1,500,000 1,500,000 - - 1,500,000 จ านวนท่อ
ระบายน้ าที่
ก่อสร้าง 

ท าให้ปัญหา 
น้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 

35 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ท่อระบายน้ า   
รางระบายน้ า  
ฝาท่อระบายน้ า 
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 2,3,7) 

เพื่อระบายน้ า 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง   

ปรับปรุง  ซ่อมแซมท่อระบายน้ า/
รางระบายน้ า ฝาบ่อพักภายในพ้ืนท่ี 
- จุดบ้านนางละเอียด  อินทราและ
บ้านนางอารี  ฤทธิ์สะอาด หมู่ที่ 7  
- ซอยบ้านนายสมคิด แจ่มจ ารัส  
หมู่ที่ 7   
- ซอยบ้านนายประจิน  อินทรา 
จุดสิ้นสุดบ้านนายวิฑูรย์ แก้วงาม 
หมู่ที่  7 
- บริเวณนานางอัมพร ใจดี หมู่ที่ 2 
- บริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 
- จุดอื่นๆ ภายในพื้นที่ต าบลมุจลินท์  

50,000 
 

50,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 จ านวนแห่ง
ที่ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
 

ท าให้ปัญหา 
น้ าท่วมขัง
ลดลง  

กองช่าง 

36 ติดตั้ง บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมไฟฟูา 
 

เพื่อติดตั้ง 
บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะให้
สามารถ 
ใช้งานได้อย่าง
ปกติ 

จัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพื่อติดตั้ง 
บ ารุงรักษา และซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะภายในพ้ืนท่ี  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 จ านวน
ไฟฟูา
สาธารณะ  
ที่ได้รับการ
ติดตั้ง 
บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม  

ท าให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย  

กองช่าง 
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ถมดินบริเวณที่
สาธารณะ 
(เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 
1,6,8) 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาท่ีดิน
สาธารณะให้มี
เหมาะสมและใช้
ท ากิจกรรมของ
ส่วนรวม 

ถมดินที่สาธารณะภายใน
พื้นที่ต าบลมุจลินท์  เช่น 
บริเวณที่สาธารณะหมู่ที่ 1, 
หมู่ที่  6 , หมู่ 8 ฯลฯ       

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 จ านวนที่ดิน
สาธารณะที่
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา  

ท าให้
ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ใช้ท ากิจกรรม
ของหมู่บ้าน
หรือส่วนรวม  

กองช่าง 

38 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ 1  
(เสนอโดย
ประชาคมหมู่ที่ 1) 

เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การใช้ประโยชน์
ต่างๆ เช่น เล่น
กีฬา ตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างลานเอนก 
ประสงค์ มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
770  ตารางเมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 

348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 จ านวนลาน
เอนกประสงค์
ที่ก่อสร้าง 
จ านวน  
1 แห่ง 

ท าให้
ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ใช้ท ากิจกรรม
ต่างๆ   

กองช่าง 

39 จัดท าปูายบอก
แนวเขตพื้นท่ี
ต าบล 
 

เพื่อให้ทราบ
ขอบเขตพื้นท่ี
ต าบลลมุจลินท์ 

จัดท าปูายบอกแนวเขตพื้นท่ี
ต าบลมุจลินท์  จ านวน  2  
ปูาย  

20,000 20,000 - - - จ านวนปูายที่
จัดท า จ านวน 
2 ปูาย  

ส่วนราชการ
และประชาชน
รับทราบแนว
เขตพื้นท่ีต าบล 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างโดม
เอนกประสงค ์
 

เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ  

ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์   
จ านวน 1 แห่ง   

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนโดมที่
ก่อสร้าง 1 
แห่ง  

ส่วนราชการ
และประชาชน
มีสถานท่ีใน
การจัด
กิจกรรมต่างๆ   

กองช่าง 
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ปรับปรุงอาคาร/
ห้องน้ า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

เพื่อให้ ศพด.มีสถานท่ี   
ที่เหมาะสมส าหรับ
การเรียนการสอน  

ปรับปรุงอาคาร/ห้องน้ า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เช่น ติดตั้งมุ้งลวด 
เหล็กดัดประตู ปรับปรุง
ห้องน้ า  ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 จ านวนสถานท่ี
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ก าหนด 

กองช่าง 

42 ปรับปรุง /
ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค ์
 

เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ  

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ 1 เช่น ซ่อมแซม
ไฟฟูา  ฯลฯ 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวน
รายการที่
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

อาคาร
เอนกประสงค์ มี
ความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม 

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมลาน
คอนกรีตเอนก 
ประสงค์ หมู่ที่ 6 
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 6) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการท า
กิจกรรมต่างๆ  

ซ่อมแซมลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนลาน
คอนกรีตที่
ซ่อมแซม 
1 แห่ง 

ท าให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการท า
กิจกรรม 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อให้มีสถานท่ีจอด
รถของอบต.มุจลินท์ 
และประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ  

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
รายละเอียดตามที่ อบต.
มุจลินท์ก าหนด 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนโรง
จอดรถท่ี
ก่อสร้าง 
จ านวน   
1 แห่ง 

ท าให้รถของ อบต.
มุจลินท์ มีความ
สื่อมสภาพช้าลงและ
ประชาชนมีสถานท่ี
จอดรถเมื่อมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 1  
(เสนอโดยประชาคม 
หมู่ที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับบริการด้าน
ห้องน้ าสาธารณะ  

ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ  
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 350,000 350,000 จ านวน
ห้องน้ าท่ี
ก่อสร้าง 
จ านวน  
1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
ห้องน้ า
สาธารณะ 

กองช่าง 

รวม 45  โครงการ - - 16,641,700 20,808,700 18,601,700 19,651,700 22,031,700 - - - 
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แบบ ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.2  แผนงานการพาณิชย์    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บ ารุงและซ่อมแซม 
ประปาหมู่บ้าน 
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 1,2) 

เพื่อให้ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้งาน 
ได้ปกติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและ
ซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ระบบ
ประปาหมู่บ้าน ระบบ
ไฟฟูาประปาหมู่บ้าน ฯลฯ  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 จ านวนประปา
หมู่บ้านที่ได้รับ
การบ ารุงซ่อมแซม 
จ านวน 6 แห่ง 

ท าให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงท่อเมน
ประปา  
(เสนอโดยประชาคม
หมู่ที่ 4,6,7,8) 

เพื่อให้ประชาชนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงท่อเมนประปา 
หมู่  1 – 9  ต าบล
มุจลินท์  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 500,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการปรับปรุง 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

ท าให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ภายในพื้นที่ต าบลมุจลินท์      

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการขยาย
เขตประปา
หมู่บ้าน จ านวน 
2 หมู่บ้าน 

ท าให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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1.2  แผนงานการพาณิชย์     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 เจาะบ่อบาดาล/ 
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
บ่อบาดาล   
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมบ่อบาดาลใน
พื้นที่ต าบลมุจลินท์   

350,000 350,000 350,000 350,000   350,000 จ านวนแห่งที่
ได้ด าเนินการ 
จ านวน 1 
แห่ง  

ท าให้
ประชาชนม ี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 

5 ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบไฟฟูา เพิ่ม
ก าลัง ไฟฟูา ขยาย
เขตไฟฟูาประปา
หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชนม ี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ติดตั้ง ปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา  เพิ่มก าลังไฟฟูา 
ขยายเขตไฟฟูาประปา
หมู่บ้านภายในพ้ืนท่ี  เช่น 
ติดตั้งหม้อแปลง อุปกรณ์
ไฟฟูา ค่าธรรมเนียมต่างๆ  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 จ านวนแห่งที่
ได้ด าเนินการ 
จ านวน  
1 แห่ง  

ท าให้
ประชาชนม ี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 5  โครงการ - - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.มุจลินท์  
 

-62- 
แบบ ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.3  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกแหล่งน้ า 
คูคลอง หมู่ที ่
1 – 9  
  

เพื่อขุดลอกคู
คลองแหล่งน้ าท่ีมี
ความตื้นเขิน ให้มี
ศักยภาพในการ
เก็บกักน้ าและ
ระบายน้ า เพ่ือ
การอุปโภคบริโภค
และการเกษตร 
  

ขุดลอกคูคลองแหล่งน้ าภายในพ้ืนท่ี  
หมู่ 1 - 9 เช่น คลองไส้ไก่ หมู่ 1 – 9,
คลองพนังกั้นน้ า หมู่ 1 – 9 , คลองลาด
ชะโด หมู่ 1, คลองศาลาแดง หมู่ 3 ,
คลองล าเป็ด หมู่ 4, คลองคันฉลาด หมู่ 
6, คลอง 1 ซ้าย 16 ขวา หมู่ 6,7,8,9 
คลองหนองเข้ หมู่ 6,7,8,9 , คลองไส้
ไก่นานางรุ่งทิพย์ ขันทองถึงนานายนาวี 
มิ่งมงคล , คลองไส้ไก่นานางระย้า บุญ
มั่นถึงนานายสุรินทร์  ขันทอง,  แหล่งน้ า
อื่นในต าบลมุจลินท์ ฯลฯ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวน
แหล่งน้ า 
ที่ได้รับการ 
ขุดลอก  

ท าให้
ประชาชนม ี
น้ าไว้ ใช้
อุปโภคบริโภค
และการ 
เกษตร  

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
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 แบบ ผ 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1   แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดมุจลินท์ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ 
-ค่าจัดการเรียนการสอน 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

165,000 230,000 250,000 250,000  250,000 จ านวนเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา  
จ านวน 35  คน   

เด็กได้รับอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ มืสื่อ
การเรียนการ
สอน และได้รับ
การเรียนรู้ตาม
ช่วงวัย   

ส านักงาน
ปลัด  

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา จ านวน 1 
คน 

บุคลากรมี
ความรู้ในการ 
จัดการศึกษา 

ส านักงาน 
ปลัด 

3 อาหารเสริม (นม) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดสารอาหารและ
ภาวะทุพโภชนาการ 
ในเด็ก 

จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
โรงเรียนวัดมุจลินท์ 

320,000 
 

320,000 
 

325,000 
 

325,000 
 

325,000 
 

จ านวนเด็กท่ีได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
จ านวน 170 คน 

เด็กได้รับอาหาร
เสริมที่เป็น
ประโยชน์ในการ
พัฒนาร่างกาย 

ส านักงาน
ปลัด 
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2.1   แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาและ
การพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก และ
เยาวชนในพ้ืนท่ี  

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  
- การอบรมให้ความรู้  
- ทัศนศึกษา 
ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 30 คน 

เด็ก เยาวชน 
ได้รับการพัฒนา
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพิ่มเติม 

ส านักงาน
ปลัด 

5 เสริมสร้างความรู้
ประชาคม
อาเซียน 
 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ เช่น จัดท าบอร์ด 
ปูายประชาสัมพันธ์  
แผ่นพับ จัดอบรม 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ฯลฯ   

10,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 30 คน  

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  
มีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

ส านักงาน
ปลัด 

6 วันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
เด็กได้รับการ
พัฒนาในด้าน
ต่างๆ  

จัดกิจกรรมวันเด็กฯ แก่
เด็กในพ้ืนท่ี   

20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนเด็กท่ี 
เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน 200 
คน  

เด็กรู้จักบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง
และได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
อย่างเหมาะสม
ตามวัย 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี  

จัดกิจรรมต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนา
เด็กและเยาวชน  เช่น 
การจัดอบรมให้ความรู้ 
จัดกิจกรรมนันทนาการ  
เป็นต้น  

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็ก
เยาวชนท่ีได้รับ
การเสริมสร้าง
และพัฒนา 
จ านวน 100 
คน 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพิ่มเติม  

ส านักงาน
ปลัด  
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2.1   แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ในโรงเรียน 
 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การอบรมให้ความรู้  
จัดท าเอกสาร แผ่นพับ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้  ฯลฯ  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 100 
คน  

นักเรียนได้รับ
ความรู้ในการ
ปูองกัน 
ยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการปูองกัน 
เด็กจมน้ า 

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่เด็กนักเรียน
และผู้ปกครองในการ
ปูองกันเด็กจมน้ า 
เพื่อลดความเสี่ยงใน
การจมน้ าท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันเด็กจมน้ า  

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้ปกครองและ
เด็กได้รับความรู้
ในการปูองกัน
เด็กจมน้ า  
จ านวน 50 คน 

ผู้ปกครองและ
เด็กได้รับความรู้
ในการปูองกัน
เด็กจมน้ า 

ส านักงาน
ปลัด  

10 การด าเนิน
โครงการ ตาม
แผนพัฒนา
การศึกษา  และ 
ที่แก้ไข เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง  

เพื่อพัฒนาสถาน 
ศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัด
มุจลินท์ ให้มีคุณภาพ 
และมีความเหมาะสม
ตามวัย   

จัดท าโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ในการพัฒนา
สถานศึกษาและพัฒนา
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัด
มุจลินท์ 

- 19,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการ
ด าเนินโครงการ  
ร้อยละ 80   

นักเรียนมีพัฒนา 
-การอย่างสมวัย
ทั้งทางด้าน
ร่างกาย 
สติปัญญา 
อารมณ์ จิตใจ
และสังคม  

ส านักงาน
ปลัด 

11 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน
วัดมุจลินท์ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารกลางวัน 
ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
วัดมุจลินท์ 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน จ านวน  
135 คน 

เด็กได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์และมี
โภชนาการที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 
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 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อุดหนุนกิจกรรม 
ด้านการศึกษาหรือ
กิจกรรมพัฒนาเด็ก 
เยาวชน  
 

เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน ได้มี
ความรู้ 

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมด้าน
การศึกษาหรือกิจกรรม
พัฒนาเด็กเยาวชนแก่
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่นโรงเรียนวัดมุจลินท์ , 
อ าเภอท่าวุ้ง ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
หน่วยงานท่ีให้
การอุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 2 
หน่วยงาน  

เด็ก เยาวชน  
มีความรู้และ
ประสบการณ์
ต่างๆ   

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 12 โครงการ - - 1,237,000 1,341,000 1,372,000 1,372,000 1,372,000    
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 แบบ ผ 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันและ
ระงับการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกใน
พื้นที่ และเสริมสร้าง
ความรู้แก่ประชาชน
ในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด
โครงการ เช่น การอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชน , 
การท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ   

50,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ไข้เลือดออก จ านวน 
50 คน  

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก  

ส านักงาน
ปลัด  

2 ปูองกันและ
ควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ และเสริมสร้าง
ความรู้แก่ประชาชน
ในการปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด
โครงการ เช่น การอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชน , 
การท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ    

50,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ใน
การปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จ านวน 50 
คน  

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  

ส านักงาน
ปลัด  
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 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 รณรงค์ปูองกัน
โรคเอดส ์
 

เพื่อรณรงค์และ
ปูองกันการเกิดโรค
เอดส์แก่เด็กเยาวชน 
และประชาชน 

จัดกิจกรรม เช่น การ
อบรมให้ความรู้ จัดท า
เอกสาร แผ่นพับ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 50 คน  

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปูองกันโรคเอดส์ 

ส านักงาน
ปลัด  

4 โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อปูองกันและ
ระงับการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ 

-ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการฉีดวัคซีน
ปูองกันและควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้า 
-ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนสัตว์ที่
ได้รับการส ารวจ
และขึ้นทะเบียน 

การระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด  

5 อุดหนุน
งบประมาณ 
ในการระงับ
โรคติดต่อ การ
ปูองกันโรคต่างๆ 
การคุมก าเนิด
สัตว์  
 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานในการ
ระงับโรคติดต่อ  
การปูองกันโรคต่างๆ 
การคุมก าเนิดสัตว์ 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ระงับโรคติดต่อ การ
ปูองกันโรคต่างๆ การ
คุมก าเนิดสัตว์แก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
หน่วยงานสาธารณสุขปศุ
สัตว์  ฯลฯ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 จ านวน
หน่วยงานท่ี
ได้รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 1 
หน่วยงาน  

การระงับโรค 
ติดต่อ การปูองกัน
โรคต่างๆ การ
คุมก าเนิดสัตว์ 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

ส านักงาน
ปลัด 
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 2.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 เงินอุดหนุน
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
 

จัดท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนใน
พื้นที่ หรืออุดหนุนงบประมาณ
แก่หมู่บ้านในการด าเนินการ 
เช่น  
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์
- โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
- โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพฯ 
- โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้ายภัยมะเร็ง
เต้านม ฯลฯ  

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 
จ านวน 3 
โครงการ  

ประชาชนได้รับ
ความรู้และได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงาน
ปลัด  

รวม 6  โครงการ - - 370,000 290,000 290,000 290,000 290,000 - - - 
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 แบบ ผ 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 มุจลินท์ร่วมใจ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ  
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เช่น จัดอบรม
ให้ความรู้ จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ กิจกรรมประกวด
ต่างๆ ฯลฯ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
150 คน 

ผู้สูงอายุ มีขวัญ 
ก าลังใจและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

2 มุจลินท์ร่วมใจ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ต่างๆ  ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
50 คน 

ผู้พิการมีขวัญ 
ก าลังใจและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

3 มุจลินท์ร่วมใจ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
และคนไร้ที่พ่ึง 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้ด้อยโอกาส 
และคนไร้ที่พ่ึง 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส และคนไร้
ที่พ่ึง เช่น จัดอบรมให้ความรู้ 
จัดท าเอกสารเผยแพร่ต่างๆ  
ฯลฯ  

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  30 
คน 

ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พ่ึงมีขวัญ 
ก าลังใจและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
คนไร้ที่พ่ึง  
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
อบรมให้ความรู้ต่างๆ, การ
จัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวก, การส่งเสริม
การศึกษา, การเยี่ยมบ้าน, 
การซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนกิจกรรม 
ที่ด าเนินการ  
จ านวน 2 
กิจกรรม   

ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
คนไร้ที่พ่ึงมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด  

5 อุดหนุนงบประมาณ   
กิ่งกาชาดอ าเภอ 
ท่าวุ้ง 
 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณ - 
ประโยชน์ของกิ่ง
กาชาดอ าเภอท่าวุ้ง 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
กิ่งกาชาดอ าเภอท่าวุ้ง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 จ านวนเงิน
งบประมาณ 
ที่อุดหนุน  

การ
ด าเนินงาน
ของกิ่งกาชาด
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  

ส านักงาน 
ปลัด  

รวม 5  โครงการ - - 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 - - - 
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 แบบ ผ 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สืบสานประเพณี
ไทย แห่เทียนหลอม
ใจ วันเข้าพรรษา  
 

เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีแห่เทียน
เนื่องในวันเข้าพรรษา
ร่วมกับส่วนราชการและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน  
100 คน 

ประชาชนได้ร่วม      
สืบสานประเพณีไทย 

ส านักงาน
ปลัด 

2 กิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมศาสนา 
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ศาสนา และอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  
หมู่บ้านศีล 5 , การจัด
ประเพณีต่างๆ ,การจัด
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา, การจัดท า
ฐานข้อมูลทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
จ านวน  2 
กิจกรรม  

ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการส่งเสริมท านุ
บ ารุงศาสนาและ 
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่ดีงาม 

ส านักงาน
ปลัด 
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2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 คนไทย รู้ไทย  
สืบสานความ 
เป็นไทย 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของไทย  

จัดกิจกรรมให้ความรู้ เช่น 
บอร์ดประชาสัมพันธ์  
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น, กิจกรรมประกวด,
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน  
50 คน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
เรียนรู้และร่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด  

4 แข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
ได้เล่นกีฬาและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกล
จากยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน  
70 คน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้
ประสบการณ์ในการ
แข่งขันและห่างไกล
จากยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด  

5 แข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
ได้เล่นกีฬาและ
อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน 

จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน
แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน  
50 คน 

เด็ก เยาวชน
ประชาชน ได้ร่วมกัน
อนุรักษ์การเล่นกีฬา
พื้นบ้าน  

ส านักงาน
ปลัด  
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2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและ
การออกก าลัง
กาย  
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ได้เล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย  

-จัดกิจกรรมออกก าลังกาย  
-จัดหาอุปกรณ์กีฬา 
แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000  20,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
จ านวน  
1 กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้เล่น
กีฬาและออกก าลัง
กาย ส่งเสริมสุขภาพ 

ส านักงาน
ปลัด  

7 อุดหนุน
งบประมาณ
ตามโครงการ
จัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 

เพื่อมีส่วนร่วมใน
การจัดงาน และ
น้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช  

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดงานฯ ให้แก่จังหวัด
ลพบุรีและอ าเภอท่าวุ้ง  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 จ านวน
หน่วยงานท่ี
ได้รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ
จ านวน 2 
หน่วยงาน 

ประชาชนได้ร่วมกัน
น้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

ส านักงาน
ปลัด 

8 อุดหนุน
งบประมาณใน
การจัดงานท่ี
เป็นการ
ส่งเสริมหรือ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดงานท่ีเป็นการส่งเสริม
หรืออนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่นให้แก่หน่วยงานอื่น 
เช่น  จังหวัดลพบุรี , 
อ าเภอท่าวุ้ง ฯลฯ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 จ านวน
หน่วยงานท่ี
ได้รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 2 
หน่วยงาน  

ประชาชนได้ร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

ส านักงาน
ปลัด 
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2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการ 
120/121/122/ 
123  ปี จากโพหวี
สู่ท่าวุ้ง   

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรมอันดี
งามในท้องถิ่นของ
อ าเภอท่าวุ้ง  

อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดงานท่ีให้แก่
อ าเภอท่าวุ้ง   

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้แก่
หน่วยงาน 
จ านวน  
1 แห่ง  

ประชาชนได้ทราบ
ความเป็นมาของ
อ าเภอท่าวุ้งและ
ร่วมกันอนุรักษ์
โบราณสถาน และ
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีของชาว
อ าเภอท่าวุ้ง   

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 9  โครงการ - - 245,000 275,000 275,000 275,000 275,000 - - - 
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 แบบ ผ 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
 

เพื่อเป็นการณรงค์ 
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่  

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  
กิจกรรมบัดบัดฟื้นฟู  
ผู้ติด ผู้เสพ / กิจกรรม
ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บ าบัดฯ ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม   
ที่ด าเนินการ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ห่างไกลจากยาเสพติด  
ผู้ติดผู้เสพได้รับการ
รักษาและมีอาชีพในการ
ด าเนินชีวิต  

ส านักงาน
ปลัด 

2 ส่งเสริมและ
พัฒนา
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ เช่น การ
ฝึกอบรม การศึกษา 
ดูงาน  ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน 
ปลัด  

รวม 2 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
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 แบบ ผ 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.6  แผนงานงบกลาง      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ  

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุในเขต 
อบต.มุจลินท์ 
 

4,200,000 
 

4,200,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

จ านวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

2 เบี้ยความพิการ 
คนพิการ 
 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือผู้พิการ 

สงเคราะห์เบี้ยความ
พิการให้กับคนพิการใน
เขต อบต.มุจลินท์   

960,000 
 

960,000 
 

960,000 
 

960,000 
 

960,000 
 

จ านวนผู้พิการที่
ได้รับเบี้ยความ
พิการ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

3 เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์
 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือผู้ปุวย
เอดส ์

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ปุวยเอดส์  

12,000 
 

12,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

จ านวนผู้ปุวย
เอดส์ที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

4 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
จัดบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 จ านวนโครงการ
ที่กองทุนได้
ด าเนินการ 

กองทุนมี
งบประมาณใน
การบริหารงาน 

ส านักงาน
ปลัด  

รวม 4  โครงการ - - 5,227,000 5,227,000 5,539,000 5,539,000 5,539,000 - - - 
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แบบ ผ 02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

************************** 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
 3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชน  

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
ความจงรักภักดีและ
สร้างความปรองดองใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  
อบรม จัดท าสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน  
100 คน 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีและเกิด
ความรักสามัคคีใน
ชุมชน 

ส านักงาน 
ปลัด  

2 ส่งเสริมประชาธิปไตย  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย, 
การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 จ านวนกิจกรรม
ที่ด าเนินการ 
จ านวน  
100 คน 

ประชาชนน าวิธีการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยไป
ปฏิบัติในชีวิต 
ประจ าวัน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.มุจลินท์  
 

-79- 
 

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลและวัน
ส าคัญต่างๆ 

สนับสนุนการตั้งจุดตรวจ
และบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลและวัน
ส าคัญต่างๆ  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนครั้งในการ
ตั้งจุดตรวจและ
บริการประชาชน 
จ านวน 2 ครั้ง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน  

ส านักงาน
ปลัด 

4 แก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 
 

เพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง เช่น ค่า
จัดซื้อน้ าประปา ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับน้ าอุปโภค
บริโภค จ านวน 
733 ครัวเรือน  

ประชาชนได้รับน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ  

ส านักงาน 
ปลัด  

5 สนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรม
ของอปพร.  
 

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เช่น การฝึกอบรม การ
ทบทวนหลักสูตร ฯลฯ  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม 
ที่ด าเนินการ  
จ านวน 1 
กิจกรรม 

อาสาสมัครฯ มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

6 ซักซ้อมแผนปฏิบัติ
การปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี 
ประชาชน ส่วน
ราชการได้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ด าเนินการซักซ้อมแผน
ปูองกัน สาธารณภัยต่างๆ 
แก่เจ้าหน้าที่ อบต. 
เจ้าหน้าท่ี อปพร. ผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
หน่วยงานราชการฯ ใน
พื้นที่   

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 50 คน 

เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชน 
หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่ มีความรู้
ในการปูองกันเหต ุ
สาธารณภัย 

ส านักงาน
ปลัด  
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3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับสาธารณ-
ภัย 
 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้มี
ความรู้เกี่ยวกับสา
ธารณภัยและการ
ปูองกันภัยต่างๆ  

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
สาธารณภัยแก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป 
ฯลฯ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 50 คน  

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัย 
และสามารถปูองกัน
ตนเองจากภัยต่างๆ  

ส านักงาน 
ปลัด  

รวม 7 โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - - - 
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แบบ ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

อุดหนุนงบประมาณในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้แก่หน่วยงาน
อื่น เช่น ศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดอ าเภอท่าวุ้ง,  
โรงเรียนวัดมุจลินท์ ฯลฯ 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 70,000 จ านวน
หน่วยงานท่ี
ได้รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 2 
หน่วยงาน  

การด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดมีความ
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
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                   แบบ ผ 0 2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพแก่ประชาชน 
 

เพื่อเป็นการบ ารุง 
ส่งเสริม และ
พัฒนา การ
ประกอบอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให ้
แก่ประชาชน  

จัดกิจกรรมบ ารุง ส่งเสริม 
พัฒนาอาชีพต่างๆ เช่น   
การฝึกอาชีพ,การฝึกอบรม
,การให้ความรู้,การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการว่างงาน, การ
ประชาสัมพันธ์สินค้าใน
ต าบล, จัดท าสื่อเผยแพร่ 
ฯลฯ  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 50 คน  

ประชาชน
ได้รับความรู้
ในการ
ประกอบ
อาชีพเพิ่มข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 เศรษฐกิจชุมชน 
 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน  

ส่งเสริมอาชีพ เช่น 
สนับสนุนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ ฯลฯ 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
สนับสนุน 
จ านวน 9 กลุ่ม  

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพ  

ส านักงาน
ปลัด  
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4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่น   

จัดเวทีประชาคมใน
ระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 ร้อยละของ
สัดส่วน
ผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น  

ส านักงาน
ปลัด 

4 อบต.พบประชาชน 
 

เพื่อบริการเชิงรุกแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ออกบริการเชิงรุกแก่
ประชาชน เช่น รับช าระ
ภาษีเคลื่อนที่  บริการ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ฯลฯ   

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 10,000 จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 
จ านวน 2 ครั้ง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ   

ส านักงาน
ปลัด 

5 ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น  
แกนน าชุมชน  
 

เพื่อส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน  
แกนน าชุมชน  

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การฝึกอบรม ศึกษา 
ดูงาน ฯลฯ 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน  
50 คน  

ผู้น าชุมชน  ผู้น า
ท้องถิ่น แกนน า
ชุมชน มีความรู้
และประสบการณ์
เพิ่มขึ้น   

ส านักงาน
ปลัด 

6 ส่งเสริมสนับสนุน 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
อบรมให้ความรู้ ศึกษา 
ดูงาน  จัดท าสื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
จ านวน 1 
กิจกรรม  

ประชาชนด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 
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4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาสตร ี
 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สตรี  

จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพสตรี เช่น การอบรมให้
ความรู้, การส่งเสริมภาวะผู้น า, 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
บทบาทสตรีแก่กลุ่มแม่บ้าน, 
กองทุนพัฒนาสตรี ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนิน 
การ จ านวน  
1 กิจกรรม 

สตรีได้รับความรู้
และมีความ
เข้มแข็ง  

ส านักงาน
ปลัด/ 

สนง.พช. 
 

8 ส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัว 
 

เพื่อส่งเสริม พัฒนา
และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเสริม สร้าง
ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว  
เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ 
, การจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ,การยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว , การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น , โครงการสาน
สัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น, การ
ประกวดพ่อแม่ตัวอย่าง ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนิน 
การ จ านวน  
1 กิจกรรม 

สถาบัน
ครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง  

ส านักงาน
ปลัด /  

พมจ.ลพบุร ี

9 ส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 

จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น 
- การอบรมให้ความรู ้
- ทัศนศึกษา 
- กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
1 กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน
ได้รับการพัฒนา
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพิ่มเติม 

ส านักงาน
ปลัด / 

พมจ.ลพบุรี 
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4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
ต าบลมุจลินท์  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
คิดร่วมท าในการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งความ
สามัคคีในชุมชน  

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
อบรมให้ความรู้ ศึกษา 
ดูงานให้แก่ประชาชน 
ในพื้นที่  

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
100 คน  

ประชาชนมี
ความสามัคคี
ปรองดองและ
สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาตนเอง
และท้องถิ่น   

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 10  โครงการ - - 1,180,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000  1,480,000  - - - 
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                  แบบ ผ 02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
************************** 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน    
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตพื้นท่ีต าบล
มุจลินท์ 
 

เพื่อให้พื้นที่ต าบล
มุจลินท์น่าอยู่ 
สะอาดและ
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
พื้นที่สาธารณะ ถนน
ภายในต าบล  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการปรับปรุง       
ภูมิทัศน์ จ านวน  
9 หมู่บ้าน  

สภาพแวดล้อม
ภายในพื้นที่มี
ความสะอาด 
เรียบร้อย 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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แบบ ผ 02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

************************** 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน    
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 5.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รักษาคูคลอง 
ท าความสะอาด
ก าจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาใน
แหล่งน้ า 
 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการระบาย
น้ า ลดปัญหา
น้ าเน่าเสีย 

รักษาคูคลอง ท าความสะอาด ก าจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ าต่างๆ ในเขตพื้นท่ี โดยใช้เครื่องจักร
และหรือแรงงานคน  เช่น  คลองชลประทาน
ชัยนาท-ปุาสัก 3  หมู่ 1 – 9 , คลองไส้ไก่ 
หมู่ 1 – 9,  คลองพนังกั้นน้ า หมู ่1 – 9,  
คลองลาดชะโด หมู่ 1, คลองศาลาแดง หมู่ 
3 , คลองล าเป็ด หมู่  4, คลองคันฉลาด หมู่ 
6, คลองชลประทาน สาย 1 ซ้าย 16 ขวา  
หมู่6,7,8,9 , คลองชลประทาน สายหนอง
เข้ หมู่ 6,7,8,9, หนองรักแร้, หนองผักชี หมู่ 
9 และแหล่งน้ าอ่ืนในพ้ืนท่ี หมู่ 1 – 9   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการ
ก าจัดวัชพืช
และผักตบชวา 
จ านวน  

แหล่งน้ ามี
ความสะอาด 
ไม่เน่าเสีย มี
การระบายน้ า
ที่ดี 

กองช่าง/
โครงการ 
ส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา

ช่องแค  

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.มุจลินท์  
 

-88- 
 

5.2  แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 คลองสวย น้ าใส 
คนไทยมีความสุข 
 

ปรับปรุงสภาพแหล่ง
น้ าสาธารณะ ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ทุก
ฤดูกาล 

ด าเนินการก าจัดวัชพืช
และผักตบชวาท่ีกีด
ขวางทางน้ าในแหล่งน้ า
สาธารณะในพ้ืนท่ีต าบล
มุจลินท์  

30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนแหล่งน้ า 
ที่ด าเนินการ 
จ านวน 1 แห่ง  

แหล่งน้ าสวยงาม
เป็นธรรมชาติ  
สามารถใช้กักเก็บ
น้ าไว้ใช้ได้ 

กองช่าง 

3 บริหารจัดการน้ า 
ตาม ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(ธนาคารน้ า 
ใต้ดิน)  

เพื่อให้มีการบริหาร
จัดการน้ าให้เกิด
ประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.จัดท าธนาคารน้ าใต้
ดิน ในพ้ืนท่ีต าบล
มุจลินท์ 
2.ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการจัดท า
ธนาคารน้ าใต้ดิน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดท าธนาคารน้ า
ใต้ดิน จ านวน 
1 แห่ง 

ท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการน้ า
และประชาชนมี
ความรู้ในการ
บริหารจัดการน้ า
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต  

กองช่าง/
ส านักงาน

ปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 230,000 250,000 230,000 230,000 230,000 - - - 
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แบบ ผ 02 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

************************** 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน    
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะ
ในพื้นที่ต าบล
มุจลินท์ 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
รณรงค์ให้ความรู้ในการลด 
การใช้และคัดแยกขยะตาม
หลัก 3RS ในหมู่บ้าน จัดท า
ปูายรณรงค์ในหมู่บ้าน, จัดหา
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย, 
ธนาคารขยะ,ขยะแลกไข่, 
ผ้าปุาขยะ ฯลฯ 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน 
ที่ได้ด าเนินการ 
จ านวน 9 
หมู่บ้าน  

สภาพแวดล้อม
ในต าบลมุจลินท์
มีความสะอาด 
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

2 รณรงค์ลดใช้
ถุงพลาสติกเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม  

เพื่อลดปริมาณการ
ใช้ถุงพลาสติกและ
ลดปริมาณการเกิด
ขยะ 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัด
อบรมให้ความรู้, จัดท าสื่อ
เผยแพร่ฯลฯ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
จ านวน  
2 กิจกรรม 

ปริมาณขยะจาก
ถุงพลาสติก
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 
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5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จัดการขยะชุมชน  
ณ แหล่งก าเนิด 
 

เพื่อลดปริมาณการ
เกิดขยะและใช้ขยะ
ให้เกิด ประโยชน์ 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
อบรมให้ความรู้การท าปุ๋ย
หมัก การท าน้ าหมัก
ชีวภาพ ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
50 คน 

มีการใช้ขยะให้
เกิดประโยชน์  

ส านักงาน
ปลัด  

4 สร้างจิตส านึกใน
การจัดการขยะใน
ชุมชน 
 

เพื่อปลุกจิตส านึกใน
การจัดการขยะของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
อบรมให้ความรู้ในการลด
การใช้และคัดแยกขยะ 
ฯลฯ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
50 คน 

ประชาชนมีการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือน  

ส านักงาน
ปลัด 

5 รณรงค์รักษา
ความสะอาด big 
cleaning day  
 

เพื่อให้สถานท่ี
ราชการ วัด ถนน 
และพื้นที่ สาธารณะ
ในต าบลมุจลินท์มี
ความสะอาด 

จัดกิจกรรมรณรงค์รักษา
ความสะอาดในพ้ืนท่ี
บริเวณสถานท่ีราชการ วัด 
ถนนสายหลัก สายรองและ
พื้นที่สาธารณะ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
50 คน 

ต าบลมุจลินท์มี
ความสะอาด 
เรียบร้อย น่าอยู่ 

ส านักงาน
ปลัด 

6 รักน้ า รักปุา 
รักษาแผ่นดิน  
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมต่าง เช่น การ
ท าสื่อรณรงค์ เอกสาร
เผยแพร่ การสร้างจิตส านึก 
การปลูกต้นไม้ การรักษา
ความสะอาดสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ จ านวน 
2 กิจกรรม  

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด  
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5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ร่วมกันรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรมให้ความรู้, การ
จัดท าสื่อเผยแพร่, การปลูก
ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว, การ
ลดใช้พลังงาน การใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ าวัน, การใช้น้ า
อย่างประหยัด ฯลฯ  

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ด าเนินการ 
จ านวน  
2 กิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด  

8 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของ
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 
 

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือของเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ในการปกปูอง
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
เช่น กิจกรรมการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การปกปูองและรักษา
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ 
จ านวน  
2 กิจกรรม  

ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีส่วน
ร่วมในการ
ปกปูองและ
รักษา
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 8  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
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แบบ ผ 02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

************************** 
 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่  
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมและศึกษา 
ดูงาน 
 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานทุกคนมี
ความรู้และน า
ประสบการณ์มาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้างของ อบต.  

200,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
อบรมและ
ศึกษาดูงาน 
ร้อยละ 80 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
และพนักงาน  
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวง
มาลา ส าหรับพิธีการวันส าคัญ
ต่างๆ , ค่ารังวัดที่สาธารณะ
ภายในเขตต าบลมุจลินท์ฯ และ
รายจ่ายอื่นๆ ฯ   

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 จ านวน
รายจ่าย 
ที่เบิกจ่าย  

การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักงาน 
ปลัด 
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6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ซึ่งเป็นวัน
ส าคัญหรือพิธีส าคัญ
ของราชการ 
 

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งเป็นวันส าคัญ  
พิธีส าคัญของชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน/
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ซึ่ง
เป็นวันส าคัญหรือพิธีส าคัญ
ของทางราชการ  เช่น 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ, 
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
,โครงการน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ,กิจกรรมใน
การประชาสัมพันธ์เชิญชวน
หรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐ
พิธีหรือพระราชพิธีต่างๆ  หรือ
กิจกรรม/โครงการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวันส าคัญหรือ
พิธีส าคัญของทางราชการ 
ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ  
จ านวน  
3 กิจกรรม 
 

ส่วนราชการ ผู้น า
ชุมชนประชาชน
ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมประเพณี
ที่ส าคัญของชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั้งของอปท.
และการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร  
 

เพื่อให้การเลือกตั้ง
หรือการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของ อปท.และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ แก่ประชาชน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของ
ประชากร
ที่มาออก
เสียง
เลือกตั้ง  
ร้อยละ 80  

การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 
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6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้โดย
การจัดท าหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน/การจัดท า
ฐานข้อมูลการ
จัดเก็บรายได้  

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การพัฒนาข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน/ข้อมูล
การจัดเก็บรายได้ เช่น การ
จัดท าฐานข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ฯลฯ 

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ี
ระบบได้รับการ
จัดท าหรือ
ปรับปรุง 
จ านวน  
2 ครั้ง 

การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน   

กองคลัง  

6 อุดหนุนงบประมาณ
โครงการจัดงาน 
รัฐพิธ ี
 

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี งานวัน
ส าคัญ พิธีส าคัญ 
ของชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนงบประมาณในการจัด
งานรัฐพิธีต่างๆ ให้แก่ ที่ท า
การปกครองอ าเภอท่าวุ้งและ
หน่วยงานอ่ืน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนหน่วยงาน 
ที่ได้รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 1 
หน่วยงาน 

การจัดงานรัฐ
พิธี งานวัน
ส าคัญ พิธี
ส าคัญต่างๆ 
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

7 เสริมสร้างธรรมา      
ภิบาล ต่อต้านการ
ทุจริตประพฤต ิ
มิชอบ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรของ อบต.
และประชาชนใน
การร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตประพฤต ิ
มิชอบ 

จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริต เช่น การ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร, การ
แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ,การ
อบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
จ านวน  
3 กิจกรรม   

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิ
บาลและเกิด
ความโปร่งใส 

ส านักงาน
ปลัด 
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6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานท่ี
กลาง) อ าเภอท่าวุ้ง  

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมายในการ
ด าเนินการจัดท า
โครงการฯ 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 18,000 จ านวน
หน่วยงานท่ี
อุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 
1 หน่วยงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
สถานท่ีกลางและ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

9 บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อให้ทรัพย์สินมี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ 
เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 70,000 จ านวน
ทรัพย์สินที่
บ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

ทรัพย์สินมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ส านักงาน 
ปลัด/กอง

คลัง 

รวม 9  โครงการ - - 850,000 900,000 800,000 800,000 800,000    
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แบบ ผ 02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

************************** 
 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่  
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

6.2  แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารที่ท าการ 
อบต.  
 

เพื่อให้ที่ท าการ 
อบต. เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
ที่ท าการ อบต. หลังเดิม
และหลังปัจจุบัน เช่น 
ปรับปรุงห้องน้ า ทางลาด 
ไฟฟูา ก่อสร้างต่อเติม
อาคาร ฯลฯ   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนจุด 
ที่ปรับปรุง 
ซ่อมแซม  
จ านวน 3 จุด 

อบต.มีความ 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
ปลอดภัย  

กองช่าง 

2 จดัท าปูายโครงเหล็ก
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ  

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์
โครงเหล็ก ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร ยาว 2.40 
เมตร   จ านวน  2  ปูาย 

10,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนปูายที่
จัดท า จ านวน  
2 ปูาย 

ประชาชน
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

กองช่าง 
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6.2  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณ
รอบที่ท าการ 
อบต.มุจลินท์ 

เพื่อให้ที่ท าการ 
อบต.เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 960 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร   

444,000 444,000 444,000 444,000  444,000  จ านวนลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีก่อสร้าง 
จ านวน 1 แห่ง 

อบต.มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
สวยงาม 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างเสาธง
บริเวณที่ท าการ 
อบต.มุจลินท์ 

เพื่อเป็นการเคารพ
สถาบันส าคัญ 
ของชาติ 

ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน
บริเวณที่ท าการ อบต.
มุจลินท์ 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,0000 จ านวนเสาธงที่
ก่อสร้าง จ านวน 
1 แห่ง 

ส่วนราชการ
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันส าคัญ
ของชาติ 

กองช่าง  

5 ก่อสร้างรั้ว
บริเวณที่ท าการ 
อบต.มุจลินท์ 

เพื่อปูองกันแนวเขต
ที่ดินและปูองกัน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างรั้วบริเวณที่ท า
การ อบต.มุจลินท์ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนรั้วที่
ก่อสร้าง จ านวน 
1 แห่ง 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลมุจลินท์ 
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 ค่าจ้างออกแบบ 
ค่าจ้างผู้ควบคุม
งานให้แก่เอกชน
หรือนิติบุคคล 
หรือบุคคล 
ภายนอก  
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ออกแบบ ค่าจ้างผู้
ควบคุมงานให้แก่
เอกชนหรือนิติ
บุคคล หรือ
บุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

จ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ 
ค่าจ้างผู้ควบคุมงาน
ให้แก่เอกชนหรือนิติ
บุคคล หรือบุคคล 
ภายนอก เพื่อให้ได้มา 
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง  

100,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 จ านวนงานท่ีจ้าง
ออกแบบจ้าง
ควบคุมงาน  
ปีละ 5 งาน  

การ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วย
ความ
เรียบร้อย  

กองช่าง 
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6.2  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 บ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้ทรัพย์สินมี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ 
เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จ านวนทรัพย์สิน
ที่บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ทรัพย์สินมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ส านักงาน 
ปลัด/กอง

คลัง 

รวม 7  โครงการ - - 1,319,000 1,315,000 1,265,000 1,265,000 1,265,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

************************** 
 

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่  4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่  
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

6.3  แผนงานงบกลาง    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินส ารองจ่าย 
 

เพื่อจ่ายในกิจการ
ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าหรือ
จ าเป็นเร่งด่วน 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่
สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ หรือเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือเพื่อปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่
ประชาชน 

100,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
  

300,000 
  

จ านวนครั้งใน
การเบิกจ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
จ านวน 2 ครั้ง 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือและ
บรรเทาเหต ุ
สาธารณภัยใน
พื้นที่   

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 100,000 300,000 300,000 300,000  300,000  - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

************************** 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง
ชัยนาท – ปุาสัก 
3  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 6.00  เมตร ทาง
เท้าข้างละ 1.00 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

- 6,800,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 จ านวน
สะพานท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 
จ านวน  
1 แห่ง  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ไปมา 

โครงการ 
ส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา
ช่องแค/ 
กองช่าง  

2 ก่อสร้างฝายทด
น้ า/ฝายชะลอน้ า 
หมู่ที่  3   

เพื่อก้ันน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภค   

ก่อสร้างฝายทดน้ า/ฝาย
ชะลอน้ า บริเวณคลอง
ชัยนาท – ปุาสัก 3   
หมู่ที่ 3  

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนฝาย
ที่ก่อสร้าง 
จ านวน  
1  แห่ง 

เพื่อให้
เกษตรกรมี
น้ าไว้ใน
การเกษตร
และอุปโภค 

โครงการ 
ส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา
ช่องแค/ 
กองช่าง  

รวม 2 โครงการ - - - 6,800,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 - - - 
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แบบ  ผ 03 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง  

1.ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

โต๊ะ  เก้าอ้ี  ตู้เก็บเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องโทรสาร  ฯลฯ 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ส านักงานปลัด/
กองคลัง 

 
2.ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

คอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊ค
เครื่องพิมพ์ เครื่องส ารอง
ไฟ  เครื่องอ่านบัตร
อเนกประสงค์  จอภาพ
ฯลฯ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักงานปลัด/
กองคลัง 

 

3.ค่าครุภัณฑ์
งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

เครื่องท าน้ าเย็น 
เครื่องตัดหญ้า  ผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด 
 

4.ค่าครุภัณฑ์
ไฟฟูาและวิทยุ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

ล าโพง เครื่องขยายเสียง  
กล้องวงจรปิด ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด 
 

5.ค่าครุภัณฑ์
อื่นๆ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

ค่าครุภัณฑ์อื่นที่ไม่
สามารถจัดเข้าประเภทได้ 
เช่น ปั้มน้ า ฯลฯ และ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด/
กองคลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
2 แผนงานการ

รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง  

1.ค่าครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ชุดดับเพลิง เครื่องดับเพลิง 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด 
 

2.ค่าครุภัณฑ์
ไฟฟูาและวิทยุ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

กล้องวงจรปิด ณ ที่ท าการ 
อบต.มุจลินท์/บริเวณจุด
เสี่ยงต่างๆ ในเขตพื้นท่ีต าบล
มุจลินท์  ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด 

3.ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ไฟไซเรน ไฟกระพริบ   
ชุดเครื่องเสียงไซเรน   
ไฟส่องสว่าง ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด 
 

4.ค่าครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ค่าครุภัณฑ์อื่นที่ไม่สามารถ
จัดเข้าประเภทได้ เช่น 
กระจกโค้ง สัญญาณไฟ
กระพริบ  ฯลฯ และ 
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด/ 
กองช่าง 

3 แผนงาน
การศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง  

1.ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร 
ช้ันเก็บเอกสาร  
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

10,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักงานปลัด 
 

2.ค่าครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

โต๊ะนักเรียน ฯลฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.ค่าครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
เครื่องพ่นยาฯลฯ 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด 

2.ค่าครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

เครื่องมือส าหรับ 
ทันตกรรม, เครื่องมืออ่ืนๆ  

- - 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด 

5 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

1.ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

โต๊ะ เก้าอี้  ตู้เก็บเอกสาร 
ช้ันเก็บเอกสาร ฯลฯ 

50,000 40,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

2.ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารอง
ไฟ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ  

30,000 20,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

3.ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

รถยนต์ส่วนกลาง 
รถจักรยานยนต์  
ฯลฯ 

814,000 - - - - กองช่าง 

4.ค่าครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

เทปวัดระยะเครื่องระดับ 
ฯลฯ 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

5.ค่าครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

เครื่องตบดิน ฯลฯ - 20,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

6.ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน 

ค่าครุภัณฑ์อื่นที่ไม่
สามารถจัดเข้าประเภทได้,
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

6 แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1.ค่าครุภัณฑ์
กีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนประชาชน 
ได้ออกก าลังกาย 

เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงาน
ปลัด  

7 แผนงานการ
พาณิชย์ 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

1.ค่าครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างพียงพอ 

ปั้มน้ าประปา, ปั้มน้ า
บาดาล ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

2.ค่าครุภัณฑ์
ไฟฟูา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ตู้ควบคุมไฟฟูาประปา 
ฯลฯ  

- - 40,000 40,000 40,000 กองช่าง 

3.ค่าครุภัณฑ์
อื่นๆ  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ค่าครุภัณฑ์อื่นที่ไม่
สามารถจัดเข้าประเภท
ได้,ครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
แผนงานพาณิชย์ 

- - 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

รวม 1,784,000 1,040,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000  
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

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

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน   ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไป ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียด แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐. ๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน ์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  อบต.มุจลินท์ 

-107- 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ ๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผล โครงการ ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน ( Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ ( measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ ( efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึน ได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุ เป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา   เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ ดังนี้ 
- แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  (แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น)   
- แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แบบติดตามและประเมินผล ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
-   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือประเมินผลการ

ด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์   
 
4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 องค์การบริหารส่วน มุจลินท์ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม
ท าให้ต าบลมุจลินท์ มีการพัฒนาที่ดีข้ึนตามล าดับ แต่ปัญหาบางปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะมี
ข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมาย หรืองบประมาณไม่เพียงพอ  รวมถึงประชาชนไม่เห็นความส าคัญและไม่ให้ความ
ร่วมมือในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมองว่าองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เสนอได้
ทันท่วงที และต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนจึงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 
4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

ปัญหาอุปสรรค 
1. งบประมาณในการ พัฒนาท้องถิ่นมี ไม่เพียงพอกับการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาของประชาชน ใน

ท้องถิ่น 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีจ านวนมาก  ซึ่งภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงไม่

สามารถด าเนินโครงการได้ครบตามแผนที่ก าหนดได้ท าให้ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จน้อย 
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3. การเสนอโครงการ /กิจกรรมของประชาชนที่นามาบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีหลากหลายประเด็น    
ท าให้โครงการมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจานวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริง
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังคงมีความต้องการให้
ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผนโดยไม่ค านึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

5. ขาดบุคลากรในต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานในแต่ละด้านโดยตรง  เช่น งานด้านการศึกษา  งานด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานด้านสาธารณสุข   เป็นต้น  รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาด
ความรู้ความช านาญและทักษะการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงท าให้การด าเนินโครงการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร    

ข้อเสนอแนะ 
1. บูรณาการและประสานความร่วมมือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเสนอ

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการให้สามารถ
บรรลุเปูาหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชานในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึง
สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ออกมาในรูปแบบ
ของการเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพใน
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนดไว้ 

3. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการน าเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ก าหนดในส่วนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

*********************** 
 


