
   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๒ 

                       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๒๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 อุดหนุนขยายเขตประปา
บริเวณ  ซอยสุขสมบูรณ์  1  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – บริโภค 

ด าเนินการขยายเขต
ประปาบริเวณ  ซอยสุข
สมบูรณ์  1  หมู่ที่  6 

- - 172,857 - ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค   
ร้อยละ  60 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค – บริโภคใน
ครัวเรือน   
 

อบต.ท้ายหาด 
/ 

การประปา
ส่วนภูมภิาค

สาขา
สมุทรสงคราม 

 อุดหนุนขยายเขตประปา
บริเวณ  สี่แยกบางเรือหัก – 
ปั้มน้ ามัน ส.ศริิบริการ 
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – บริโภค 

ด าเนินการขยายเขต
ประปาบริเวณ  สี่แยก
บางเรือหัก – ปั้มน้ ามัน 
ส.ศิริบริการ 
หมู่ที่  4 

- - 646,621 - ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค   
ร้อยละ  60 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค – บริโภคใน
ครัวเรือน   
 

อบต.ท้ายหาด 
/ 

การประปา
ส่วนภูมภิาค

สาขา
สมุทรสงคราม 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๒ 

                       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๒๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๑  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 โครงการเดิม 
สนับสนุนงบประมาณ 
จัดการศึกษาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่บน
พื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักของคน
ไทย  ๑๒  ประการ 

 
อุดหนุนงบประมาณให้กับ  
กศน.อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ น า
ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถน า
ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
สอดคล้องกับค่า 
นิยมหลักของคน
ไทย  ๑๒ ประการ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถน า
ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
สอดคล้องกับค่า 
นิยมหลักของคนไทย  
๑๒ ประการ 

 
กศน. 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๒ 

                       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๒๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๑  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
สนับสนุนงบประมาณ 
จัดการศึกษาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่บน
พื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักของคน
ไทย  ๑๒  ประการ 

 
อุดหนุนงบประมาณให้กับ  
กศน.อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
- 

 
- 

 
1๕,๐๐๐ 

 
1๕,๐๐๐ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ น า
ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถน า
ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
สอดคล้องกับค่า 
นิยมหลักของคน
ไทย  ๑๒ ประการ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถน า
ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
สอดคล้องกับค่า 
นิยมหลักของคนไทย  
๑๒ ประการ 

 
กศน. 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๒ 

                       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๓๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๑  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 โครงการเดิม 
สนับสนุนงบประมาณศูนย ์
ฝึกอาชีพชุมชนต าบล 
ท้ายหาด 

 
เพื่อใหผู้้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้และ
ทักษะในการพัฒนา
อาชีพและสามารถ
น าไปประกอบอาชีพ
ได้จริง 

 
อุดหนุนงบประมาณให้กับ  
กศน.อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
๑๒,๐๐๐ 

 
๑๒,๐๐๐ 

 
๑๒,๐๐๐ 

 
๑๒,๐๐๐ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ น า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ความ 
สามารถในด้านอาชีพ 
มีงานท า และรายได้
อย่างยั่งยืน บนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
กศน. 

 
 

 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๒ 

                       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๓๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๑  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
สนับสนุนงบประมาณศูนย ์
ฝึกอาชีพชุมชนต าบล 
ท้ายหาด 

 
เพื่อใหผู้้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้และ
ทักษะในการพัฒนา
อาชีพและสามารถ
น าไปประกอบอาชีพ
ได้จริง 

 
อุดหนุนงบประมาณให้กับ  
กศน.อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
- 

 
- 

 
๒5,๐๐๐ 

 
๒5,๐๐๐ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ น า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ความ 
สามารถในด้านอาชีพ 
มีงานท า และรายได้
อย่างยั่งยืน บนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
กศน. 

 
 
 
 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๒ 

                       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๓๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๑  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 โครงการเดิม 
สนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการโครงการ 
เพิ่มทักษะด้านภาษาแก่
เยาวชนสู่อาเซยีน 

 
เพื่อใหน้ักเรียนมี
ความรู้ด้านภาษา 
เพิ่มขึ้น 

 
อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนวดัท้ายหาด 
(พลอยเจียเส็ง) 

 
๙๖,๐๐๐ 

 
๙๖,๐๐๐ 

 
๙๖,๐๐๐ 

 
๙๖,๐๐๐ 

 
นักเรียนทุกคนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

 
นักเรียนทุกคนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

 
โรงเรียน 

วัดท้ายหาด 
(พลอยเจียเส็ง) 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
สนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการโครงการ 
เพิ่มทักษะต่างประเทศแก่
เยาวชนเข้าสู่ยคุ 
Thailand  4.0 

 
เพื่อใหน้ักเรียนมี
ความรู้ด้านภาษา 
เพิ่มขึ้น 

 
อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนวดัท้ายหาด 
(พลอยเจียเส็ง) 

 
- 

 
- 

 
๙๖,๐๐๐ 

 
๙๖,๐๐๐ 

 
นักเรียนทุกคนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

 
นักเรียนทุกคนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

 
โรงเรียน 

วัดท้ายหาด 
(พลอยเจียเส็ง) 

 
 


