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  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนโดยรวม  ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  

พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านา จ พ.ศ. 2542  ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ได้

ก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค ์เปูาหมาย วิธี

ด าเนินงานในอนาคต  ที่จะพัฒนาต าบลให้เจริญก้าวหน้าทั้งรูปธรรมและนามธรรมครอบคลุมการพัฒนาใน

ทุกๆด้าน เช่น  สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติให้

เป็นไปตามแผนที่วางไว ้ ตามบทบาทและภารกิจเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเปูาหมายของการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
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บทท่ี ๑ 

บทน า 

ความเป็นมา 

  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้น

มา บทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อยา่งมาก  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น  โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความ

เป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  

และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

  นอกจากนีพ้ระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองคก์รรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น คอื คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

และก าหนดหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะท่ีจ าเป็นแก่ทอ้งถิ่น ตลอดจน

รายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ได้

ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น นอกจากกฎหมายทัง้สองฉบับ

แล้วยังมกีฎหมายอ่ืนอกีหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น 

  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บัญญัติทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยวธิีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง พ.ศ. 2542 

  ท าให้เห็นได้ว่ามีการก าหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การกระจาย

อ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคก์รต่าง  ๆ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว้ 

  ดังนั้น  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ จึงมี

บทบาทอ านาจหน้าที่อยา่งกวา้งขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชน

ในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองคก์รที่เปดิให้ประชาคมท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการบริหารและการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   มาตรา 30 (4) 2 และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ขอ้ 5.2 ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน  และรายได้อ่ืนให้แก่องคก์รปกครอง



ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละประเภทอยา่งเหมาะสม  โดยตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ.  2550  เป็นต้นไป  ให้องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นมรีายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละยี่สิบห้า และโดยมี

จุดมุ่งหมายที่จะให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมรีายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลใน

อัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละสามสิบห้าโดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  และ

ค านึงถึงรายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย   

การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรค

หนึ่งให้เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ

กิจการสาธารณะได้ด้วยตนเองและให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนเพิ่มขึ้นภายหลังปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2549  เป็นต้นไปแต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจ านวนไมน่้อยกวา่เงิน

อุดหนุนที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2549  จึงมีความจ าเป็นใน

การใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ทอ้งถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจ่ ากัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็น

อยา่งยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มคา่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตมกีารปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มีการ

ควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน  โครงการนั้น  จะต้องเป็น

การบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐ และ 

ประชาคม 

 

แผนยุทธศาสตร์ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาต าบล 

  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการ

ก าหนดทิศทางในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสถานการณ์ที่ต้องการบรรจุและ

แนวทางในการบรรจุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบด้าน และเป็นระบบ ทั้งนีต้้อง

สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

 



  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการรวบรวมและการ

วเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี ้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อยา่ง

แท้จริงและจะต้องตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ทั้งมิติด้านการพัฒนา  ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม องคก์ร (การบริหารจัดการ )  และ

การเปลี่ยนแปลงขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนมิติเชิงพื้นที่ ทั้งพื้นที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พืน้ที่

ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวปี จนกระทั่งในระดับโลกด้วย 

  ขัน้ตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเริ่มจากการรวบรวมและจัดท าฐานขอ้มูล

ขา่วสารให้ครบถ้วนทันสมัย  และปัญหาส าคัญของท้องถิ่น วเิคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การ

พัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน  วเิคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ปัญหาและอุปสรรคหรือขอ้จ ากัดในการ

พัฒนาแล้วก าหนดเป็นวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วัตถุประสงคข์อง

การพัฒนาตลอดจนการ บูรณาการอยา่งรอบด้าน  เพื่อจะได้เป็นเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่นอยา่งแท้จริง  

ก่อนที่จะเขา้สู่ข้ันตอนการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงมีประโยชน์ต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอยา่ง

ยิ่ง  ทั้งนีเ้นื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนที่มุ่งไปสู่สถานการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึน้ในอนาคต 

เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ให้มุ่งไปสู่สถานการณ์อันพึงประสงคไ์ด้อยา่งเท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากัดได้อยา่งมีประสิทธภิาพ การจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท่องถิ่นที่ต้องก าหนดถึง

สถานการณ์ที่ต้องการจะบรรจุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสถานการณ์นั้น 

 

 

 

     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

             เมษายน  255๗ 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถ่ิน 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 

2.1.1  ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 เดิมองคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาดเป็นสภาต าบลท้ายหาดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลท้ายหาดพร้อมกับองคก์ารบริหารส่วนต าบลอื่น รวม ๒ , ๑๔๓ แห่ง (เฉพาะในเขตจังหวัด

สมุทรสงคราม ๑๔ แห่ง) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล                  

เม่ือวันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซ่ึงได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓  

ตอนที ่ ๙  ลงวันที่  19  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙ และมีผลใช้บังคับในวันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  

 ดังนั้น  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด จึงจัดตั้งขึ้น  ณ  วันที ่19  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  นับเนื่อง

มาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากวา่ 17 ปี 

2.1.2  ข้อมูลด้านกายภาพ 

 *  ขนาดพ้ืนท่ี 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่การปกครองของอ าเภอเมือง

สมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม อยูห่่างจากตัวจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และมี

พื้นที่รวม  ๔.๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒,๕๘6  ไร่  ภายในเขตการปกครองต าบล    ท้ายหาด

ประกอบด้วยหมูบ่้านจ านวน  ๖  หมู ่ ดังนี้ 

  หมู ่ ๑    บ้านพวงมาลัย 

  หมู ่ ๒  บ้านคุง้ลมทวน 

  หมู ่ ๓  บ้านท้ายหาด 

  หมู ่ ๔   บางแสมน้อย  

  หมู ่ ๕   บ้านบางหัวกรวด 

  หมู ่ ๖    บ้านบางแสม 

*  อาณาเขต  

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาดมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลอื่นๆ  ดังนี ้

  ทิศเหนือ ติดกับต าบลบ้านปรก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

  ทิศใต ้  ติดกับต าบลแหลมใหญ่  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  

  ทิศตะวันออก ติดกับต าบลแม่กลอง  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

  ทิศตะวันตก ติดกับต าบลบางขันแตก   อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  

 



*  ฝ่ายปกครองท้องท่ี 

หมู ่ ๑     นายพงษ์ศักดิ์  ตีรณากรณ์  ผู้ใหญบ่้าน 

หมู ่ ๒ นายมีบุญ  พูลละม้าย  ผู้ใหญบ่้าน 

หมู ่ ๓ นายธนดร  เผ่ือนผัน  ก านัน 

หมู ่ ๔  นางอรุณ  งามเผือก  ผู้ใหญบ่้าน 

หมู ่ ๕  นายดิเรก   มาฆะธรรม   ผู้ใหญบ่้าน 

หมู ่ ๖    นายสมยศ  ศรีนิล   ผู้ใหญบ่้าน 

                 

*  ฝ่ายบริหารท้องถิ่น 

๑. นายอรรถ  นนทลักษณ ์        นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

๒.  นายชลอ  กลัดสมบูรณ์   รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

๓. นายปรีชา  บัวขาว    รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

๔. นายพรพัฒน์  เดชก าเหนิด       เลขานุการนายก  อบต. ท้ายหาด 

*  ฝ่ายสภาท้องถิ่น 

1. นายพิศณุ  ช่ืนสกุล                  ประธานสภา  อบต. ท้ายหาด 

2. นางสาวผ่องพรรณ   ชมไม้     รองประธานสภา  อบต. ท้ายหาด 

3. นางสาวจุฑามาศ  ช่ืนจิตร  เลขานุการ สภา  อบต. ท้ายหาด   

4. นายวโิรจน์  ศรีสุวรรณ   สมาชิกสภา  อบต. ท้ายหาด  หมูท่ี่  2 

๕. นายสมชาย  อินทยงค ์   สมาชิกสภา  อบต. ท้ายหาด  หมูท่ี่  ๒ 

6. นางพรรณทิภา  หล าวรรณะ  สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมูท่ี่  ๓ 

       7. นางสาวฉววีรรณ บุญรัตน ์  สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมูท่ี่  3 

       8. นายชัยชนะ  งามเผือก    สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมูท่ี่  ๔ 

               9. นายสมคดิ  แสงภู   สมาชิกสภา  อบต. ท้ายหาด  หมูท่ี่  ๕ 

     ๑0. นายประเสริฐ  แสงสุวรรณ      สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมูท่ี่  ๕ 

       ๑ 1. นายรุ่ง  ชูช่ืน     สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมูท่ี่  ๖ 

               ๑2. นางสาวเพียงใจ  พันธุ์โพธิ ์      สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมูท่ี่  ๖ 

 

     

 

 

 



แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
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1.3  



ลักษณะภูมิประเทศ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าแม่กลอง  เป็นร่องสวนเหมาะแก่การท าสวน

ผลไม้และปลูกผลไม้  ราษฎรในพื้นที่มีการปลูกพชืสวนเป็นส่วนใหญ่  เช่น  ส้มโอ  มะพร้าว  และมีการปลูกกล้วย

แซมด้วย  

2.1.4  ข้อมูลประชากร  

(ท่ีมา : ส านักการบริหารทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูล  ณ กุมภาพันธ์  ๒๕๕7 ) 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บา้น 
จ านวนหลังคาเรือน 

(หลัง) 

จ านวนราษฎร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านพวงมาลัย ๗9 ๑๑9 ๑๓7 ๒56 

๒ บ้านคุง้ลมทวน ๑83 ๒52 ๒85 ๕37 

๓ บ้านท้ายหาด ๒16 ๓๓3 ๓๒4 ๖57 

๔ บ้านบางแสมน้อย ๔46 ๕74 621 ๑,195 

๕ บ้านบางหัวกรวด ๒41 ๒92 304 ๕96 

๖ บ้านบางแสม ๗81 ๘85 ๘๗7 ๑,๗62 

รวมทั้งสิ้น ๑,946 ๒,455 ๒,548 5,003 
 

ความหนาแน่นของประชากร  1,198  คน/ ตารางกิโลเมตร 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนประชากรย้อนหลัง ๓ ปี ( ณ  วันท่ี  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  2556) 
  

 

ป ี
จ านวนครัวเรือน 

(หลัง) 

ชาย 

(คน) 

หญงิ 

(คน) 
รวม 

๒๕๕๔ ๑,๘๓๘ ๒,๓๘๔ ๒,๔๗๑ ๔,๘๕๕ 

2555  1,889 2,421 2,501 4,922  

๒556 1,927 2,449 2,543 4,992 

ที่มา : ส านักการบริหารทะเบียน กรมการปกครอง 

 

 

 

 



อาชีพประชากร 
 

ท่ี อาชีพ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

เกษตรกร 

ข้าราชการ 

พนักงานหนว่ยงานเอกชน 

ธุรกิจสว่นตัว 

รับจ้างท่ัวไป 

267 

225 

290 

380 

765 

13.08 

11.68 

15.05 

19.72 

39.70 

รวม 1,927 100.00 

โครงสร้างรายได้ของครัวเรือน 
 

ที ่ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อป ี จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

1 

2 

ต่ ากวา่ 30,000 บาท 

30,000 บาท ขึ้นไป 

169 

1,758 

8.77 

91.23 

รวม 1,927 100.00 
 

กลุ่มประชากรด้านเศรษฐกิจ 

 - การรวมกลุ่มเพื่ออาชีพ  จ านวน   6  กลุ่ม สมาชิกรวม  120  คน  

 - การรวมกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ จ านวน   1  กลุ่ม สมาชิกรวม  700  คน  

3.  ข้อมูลด้านสังคม 

     3.1 การศึกษา 

 สถานบริการด้านการศึกษา  

 ในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด มีสถานบริการด้านการศึกษา ทั้งระดับศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยมและ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

ดังนี้  

ที ่ สถานบริการด้านการศึกษา 
จ านวน 

แห่ง ครู นักเรียน 

1 

2 

3 

4 

5 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

โรงเรียนประถมศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 

ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บา้น 

1 

1 

1 

1 

6 

3 

4 

35 

1 

- 

58 

103 

712 

62 

- 



3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 วัดและส านักสงฆ ์จ านวน  2  แห่ง คอื  

 1. วัดท้ายหาด  

 2. วัดวชิรคาม  

3.3 ด้านสุขภาพ 

        3.3.1 ประเภทสถานพยาบาล (ขอ้มูลจาก รพ.สต.ท้ายหาด)  

 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายหาด  จ านวน  1  แห่ง   มีเจ้าหน้าที่ประจ า  4  คน 

 - กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท้ายหาด  จ านวน  1  กองทุน  

 - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน  2  แห่ง 

 - มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  จ านวน  42  คน 

        3.3.2 โรคระบาดท่ีส าคัญ 

       - วัณโรค   จ านวน   2 คน  

       - อุจาระร่วง  จ านวน   - คน  

       - หัด   จ านวน   - คน  

       - อีสุกอีใส   จ านวน   3  คน  

       - ไขเ้ลือดออก  จ านวน    2 ราย  

       - โรค มอื เท้า ปาก  จ านวน    5 ราย (แรงงานต่างชาติ)  

       -  ตาแดง   จ านวน  5 คน 

         3.3.3 สถิตกิารป่วยของประชาชน 

         1) ระบบกล้ามเนือ้ (ปวดเมื่อยจากการท างาน)  

         2) ระบบทางเดินหายใจ  (ไขห้วัด)  

         3) ระบบการยอ่ยอาหาร  (ท้องอืด ท้องเฟอู ท้องเสีย)  

         4) ระบบไหลเวยีนโลหิต  (ความดัน เบาหวาน)  

         5) อุบัติจากการท างาน  (ท าแผล ล้างแผล) 

 3.3.4 สถานการณ์โรคเอดส ์

  - จ านวนผู้ติดเช้ือ HIV  จ านวน  4  คน  (ที่รับเบี้ยยังชีพ)  

  

 



3.3.5 ผู้ด้อยโอกาส  

  จ านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการในต าบลท้ายหาด ทั้งหมด 76 คน แยกเป็น  

  - ผู้พิการ (ช่วยตัวเองไมไ่ด้) จ านวน   15  ราย  

  - ผู้พิการช่วยเหลือตนเองได้ จ านวน   49 ราย  

  - ปัญญาอ่อน    จ านวน   12  ราย  

3.4 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

  - ที่พักสายตรวจประจ าต าบล  จ านวน  1  แห่ง   (แสงวนิช) 

3.5  ด้านมวลชนและการรวมกลุ่มของประชาชน 

  - ประชาคมหมูบ่้าน  จ านวน   6  แห่ง  

  - อปพร.   จ านวน   50  คน  

3.6  การคมนาคม/การโทรคมนาคม 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาดมีการจัดสร้างถนนคสล . ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง   

นอกจากนี ้มีการจัดการขนส่งมวลชนโดยเอกชน ดังนี้ 

 - รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างประจ าทาง สายวัดท้ายหาด – เมืองสมุทรสงคราม 

 - เสียงตามสาย / หอกระจายขา่ว        จ านวน          ๑ แห่ง 

  - จุดบริการอินเตอร์เน็ตต าบล          จ านวน          ๑ แห่ง 

  - สถานีทวนสัญญาณ          จ านวน          ๑   แห่ง 

 - โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์เคลื่อนที ่คลอบคลุมทุกพื้นที ่

3.7  การเคหะ   

  - ไฟฟูา        มีไฟฟาูใช้ทุกครัวเรือน              จ านวน        ๑,946   ครัวเรือน 

  - ประปา      มีระบบประปา         จ านวน            ๑ แห่ง 

 - แหล่งน้ าธรรมชาติ (ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ฯลฯ)     จ านวน     10 แห่ง 

3.8  อัตราค่าแรงขั้นต่ า 

 300   บาท / คน / วัน (ประกาศกระทรวงแรงงาน   เรื่อง   อัตราคา่จ้างขัน้ต่ า  ฉบับที่   7                

ลงวันที่  10  ตุลาคม  ๒๕55) 

3.9  อุตสาหกรรม การพาณิชย์และการบริการ 

ร้านคา้วัสดุก่อสร้าง ๑ แห่ง 

สถานบริการน้ ามัน ๑ แห่ง 



3.10  ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  คอื  แม่น้ าแม่กลองและล าคลองธรรมชาติมี การจัดเก็บขยะ โดย

ปัจจุบันองคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาดสามารถให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  ประมาณวันละ   4  ตัน โดย

มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ต าบลคลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม  (ของเอกชน)  โดยเสียคา่ใช้จ่ายในการ

ก าจัดขยะ ปีละ  ๓๖๐,๐๐๐.-  บาท  หรือเดือนละ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  

มีรายได้จากการจัดเก็บขยะในปีงบประมาณ  ๒๕๕6  เป็นเงิน  236,870.-   บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

4.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

โครงสร้างและการบริหารงานบุคคล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีองคป์ระกอบในการบริหารงาน  ๒  ฝุาย  คอื 

๑.  ฝ่ายนิตบิัญญัติ  คอื  สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  สมาชิกซ่ึงมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจ านวน  ๑๒   คน มีอ านาจหน้าที่   ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลและพจิารณาให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล                         

ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   และร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม                      

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๒.  ฝ่ายบริหาร  คอื  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย  นายกองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  ๑  คน  ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล            

๒  คน  และเลขานุการนายก  ๑  คน  ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

มีอ านาจหน้าที่   บริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายส่วนราชการประจ า            

มีปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ าทั่วไปขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล 

การแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  แบ่งออกเป็น  ๕  ส่วน  ดังนี้ 

 1.  ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

 2.  ส่วนการคลัง 

 3.  กองช่าง 

    ๔ . ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     ๕   ส่วนศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



  อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง / พนักงาน 

  

ล าดับท่ี ส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

1 

2 

3 

4 

5 

ส านักงานปลัดฯ 

ส่วนการคลัง 

กองช่าง 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

2 

3 

2 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

7 

1 

1 

4 

2 

รวม 8 1 15 

รวมท้ังสิ้น 24  คน 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีภารกิจที่ส าคัญและต้องปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

        ๑.  งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ  งานอ านวยการและขอ้มูลขา่วสารงาน

บริหารงานบุคคล  งานตรวจสอบภายใน  งานเลือกตั้งและทะเบียนขอ้มูล  งานรัฐพธิี  งานประชุมสภา อบต. งาน

อื่น ๆ  ที่ไม่ได้อยูใ่นส่วนราชการใด 

        ๒.  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน  งานวชิาการ  งานขอ้มูลและ

ประชาสัมพันธ์  งานสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์  งานงบประมาณ 

        ๓.  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่รับผิดชอบงานกฎหมายและนิติกรรม  งานการด าเนินการทาง

คดีและศาลปกครอง  งานร้องเรียน  ร้องทุกขแ์ละอุทธรณ์  งานระเบียบการคลัง  งานขอ้บัญญัติองคก์าร

บริหารส่วนต าบล 

 4.  งานรักษาความสงบภายใน  

 5.  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส่วนการคลัง  มีภารกิจที่ส าคัญและต้องปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้   

       ๑.  งานการเงิน   มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานรับ  เบิก-จ่าย  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  งานเก็บรักษาเงิน              

       ๒.  งานบัญชี มหีน้าที่รับผิดชอบ  งานการบัญชี  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย  งานงบการเงินและงบ

ทดรอง  งานแสดงฐานะทางการเงิน 

       ๓.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบงานภาษีอากร  คา่ธรรมเนียมและคา่เช่า  งาน

พัฒนารายได้  งานควบคุมกิจการคา้และคา่ปรับ  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

       ๔.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี              

งานพัสดุ  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

 



สรุปสถานะการคลังย้อนหลัง  ๓  ปี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕4 –๒๕๕6  ดังนี้ 
 

ด้านรายรับ 
 
 

ล าดับ

ที ่
หมวดรายรับ 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕4  (บาท) 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕5  (บาท) 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕6  (บาท) 

๑. หมวดภาษีอากร ๕๐๒,๘๓๓.๔๓ 504,730.41 492,220 

๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 

๒๘๙,๕๒๓ 304,796.00 276,690 

๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๒๙,๒๐๕.๓๗ 181,499.17 131,280 

๔. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค - - - 

๕. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๑๘,๑๐๐.๑๐ 127,002.01 111,500 

๖. หมวดภาษีจัดสรร ๑๐,๔๓๙,๐๗๘.๕๖ 11,734,073.54 10,048,770 

๗. หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๓,๙๘๕,๑๓๘ 3,732,034.00 3,732,050 

รวมรายรับทั้งสิ้น ๑๕,๔๖๓๘๗๘.๔๖ 16,584,135.13 14,792,510 

 

ด้านรายจ่าย 
 

ล าดับ

ที ่
หมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕4  (บาท) 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕5 (บาท) 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕6 (บาท) 

๑. รายจ่ายงบกลาง ๔,๖๔๓,๕๔๔ 347,699.80 313,646.60 

๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

ประจ า 

๒,๓๐๗,๘๖๕ 3,486,188.00 3,589,957.00 

๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ๑,๐๙๙,๑๘๘ 1,090,550.00 1,193,168.00 

๔. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ

วัสดุ 

๕,๑๗๓,๖๑๔ 4,528,523.44 4,438,167.88 

๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๗๓,๗๘๑.๒๕ 233,114.46 288,507.13 

๖. หมวดเงินอุดหนุน ๕๑๘,๕๙๕ 520,100.00 865,006.50 

๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

๘,๔๑๓,๐๔๕.๕๐ 1,425,900.00 954,663.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๒,๓๒๙,๖๓๒.๗๕ 11,632,075.70 11,643,116.11 

 

 

 



กองช่าง   มีภารกิจที่ส าคัญและต้องปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานก่อสร้างและบูรณะถนน   สะพานและเขื่อน   งานระบบ

ขอ้มูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 

๒.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่รับผิดชอบ   งานวศิวกรรม  งานประเมินราคา งาน

ควบคุมการก่อสร้างอาคาร  งานออกแบบผังเมืองและบริการขอ้มูล 

๓.  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา         

งานระบายน้ า  งานจัดตกแต่งสถานที่   

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข  มีภารกิจที่ส าคัญและต้องปฏิบัติงานในด้านต่าง  ๆ  

ดังนี้ 

๑.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลทั่วไป  งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน 

ประกอบการ  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒.  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  งานอนามัยชุมชน  งานปูองกันยาเสพติด  งานสุขศึกษาและ

ควบคุมโรคติดต่อ 

๓.  งานรักษาความสะอาด  งานก าจัดขยะและน้ าเสีย  งานส่งเสริมและเผยแพร ่  

ส่วนการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจที่ส าคัญและต้องปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  วัฒนธรรม   

2.  งานบริหารการศึกษา  งานแผนและวชิาการ  งานการศึกษาปฐมวัย  งานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

งานกิจการโรงเรียน 

3.  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

     3.1  งานประเพณี  ศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรม   

4. งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 

5.  งานกีฬาและนันทนาการ  

                
 

 

 

 

 

 



5. ผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

ปีงบประมาณ  2554  ได้ด าเนินการดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการท่ี

ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ

ท่ีได้ปฏิบัต ิ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 12 

2. ด้านสังคมสงเคราะห ์ 12 7 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยนื 8 1 

4. ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมประชาธิปไตย 44 13 

5. ด้านการศึกษา 35 9 

6. ด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพของราษฎรกลุ่มอาชีพให้

มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพและรายได้ 

11 4 

7. ด้านสาธารณสุข 30 4 

รวม 186 50 

 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

 1.  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู ่4,5 งบประมาณ 391,500 บาท 

 2.  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู ่1 งบประมาณ 262,000 บาท  

 3.  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างแผ่นปูนปูทางเดินเท้า คสล. หมู ่4 งบประมาณ 100,000 บาท  

 4.  โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู ่4 งบประมาณ 100,000 บาท  

 5.  โครงการก่อสร้างสะพานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่5 งบประมาณ 299,300 บาท  

 6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.หมูท่ี่ 6 ซอยสไปทอง 1 งบประมาณ 859,500 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีงบประมาณ  2555  ได้ด าเนินการดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการท่ี

ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการท่ี

ได้ปฏิบัต ิ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 9 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสงัคมสงเคราะห ์ 11 7 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยนื 8 4 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

40 16 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา 37 9 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพของ 

ราษฏรกลุ่มอาชีพให้มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพและ

รายได ้

22 2 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 33 3 

รวม 164 49 

 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

 1.  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวา่งท่อระบายน้ า ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3  จ านวนเงิน  

300,000 บาท  

 2. โครงการก่อสร้างซ่อมคอสะพานและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในต าบล    ท้ายหาด 

จ านวนเงิน 239,000 บาท  

 3. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสไบทอง หมู ่6 จ านวนเงิน 

449,000 บาท  

 4.  โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ 3 จ านวนเงิน 156,000 บาท 

 5.  โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ท าการ อบต.ท้ายหาด หมู ่4 เป็นเงิน 1,699,000 บาท  

 6. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด จ านวนเงิน 

95,000 บาท  

 

 

 

 



ปีงบประมาณ  2556  ได้ด าเนินการดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่

ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้

ปฏบัิติ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 15 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 86 33 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านดารจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

43 20 

๔. ยุทธศาสตรก์ารวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว 

2 - 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 3 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 4 

รวม 171 75 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

 1.  โครงการยกระดับทางเดินเท้า  ซอยบา้นผู้ใหญพ่งษ์ศักดิ์  หมูที่  ๑  จ านวนเงิน  ๙๐,๐๐๐  บาท  

 2. โครงการขยายแผ่นปูนปูทางเดินเท้าพร้อมเสริมผิวถนน  หลังวัดท้ายหาด  จ านวนเงิน                  

๑๘๐,000  บาท  

 3. โครงการเสริมผิวถนนจราจร  (คสล.)  พร้อมวางท่อระบายน้ าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท้ายหาด  จ านวนเงิน  205,000  บาท  

 4.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หรือถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  ซอยบา้นนางตุ้ม  หมูท่ี่  ๔  จ านวน

เงิน  201,000  บาท 

 5.  โครงการถมก่อสร้างถนน  คสล.  หรือถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  ซอยบา้นนางอ าไพ  แสง

สุวรรณ  จ านวนเงิน  210,000  บาท  

 6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก  หมูท่ี่  ๔  เช่ือมหมูท่ี่  ๑  บางขันแตก  หมูท่ี่  ๕  

ท้ายหาด  (ช่วงที่  ๒)  (อบจ.)  (หมูท่ี่  ๔)  และมีสะพาน  คสล.  จ านวน  ๒  สะพาน  จ านวนเงิน 

410,000  บาท  

 7.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา  หมูที่  ๓  จ านวนเงิน  600,000  บาท 

 8.  โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าเสีย  ซอยบา้นคุณนวล  จ านวนเงิน  71,000  บาท   

 9.  โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.  บริเวณบ้านยายสวา่ง  สังขมุณีจินดา  ซอยศาลาเกษมสุข  

จ านวนเงิน  99,000  บาท 

 10.  โครงการสร้างก าแพงกั้นดินพร้อมยกระดับถนนซอยตาดิน  จ านวนเงิน  292,000  บาท  



บทท่ี  ๔   

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัด 

 “เมืองแห่งระบบนิเวศ  3  น้ า  แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย  การท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ าล าคลอง  ประชาชนรักถิ่นก าเนิด  รักษาชีวิต  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมดีงาม  มี

ฐานอาชีพที่เข้มแข็ง  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

2. พันธกิจของจังหวัด 

๑.  พัฒนาจังหวัดเป็นศูนยก์ลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว  เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวถิี

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๒.  พัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขันของสินค้าเกษตร  ประมง  และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

ที่มีประสิทธภิาพ  สร้างมูลคา่เพิ่ม  สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค  ทั้งภายในและต่างประเทศ 

๓.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเขม้แข็งและด ารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

๔.  พัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

๕.  พัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิมและพัฒนาอาชีพอื่น ๆ  ของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็นเครือขา่ย

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของจังหวัด 

๖.  พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อด ารงไวซ่ึ้งระบบนิเวศ  3  น้ า 

3.  ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาขดีความสามารถของสินค้าเกษตร  และประมง 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (ท าให้ประชาชนมีความสุข) 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของ 

     ประชาชน 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการองคก์รภาครัฐเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

4. วิสัยทัศน์การพัฒนาของ  อบต. 

“ท้ายหาดน่าอยู ่   คูบ่ริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    มีการส่งเสริมอาชีพและการศึกษา  พัฒนาแบบ

มีส่วนร่วม   ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” 



5. พันธกิจของ  อบต. 

๑.  ให้มีการส่งเสริมอาชีพ  เพื่อให้ประชาชนมีงานท าและมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยส่งเสริมให้มี

การจัดตั้งกลุ่ม  

๒.  สง่เสริมให้มีการให้ความรู้ในการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ 

3.  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญ 

4.  ส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและดูแล

ความสะอาดบริเวณพืน้ที่ในต าบลให้น่าอยู่ 

5.  ให้มีการดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุในต าบลท้ายหาด ให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี ไม่ถูกทอดทิง้ 

6.  ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความคดิเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในต าบล 

7.  จัดให้มีงานตามประเพณีส าคัญในต าบลเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีให้อยูส่ืบทอด

ตลอดไป 

8.  ส่งเสริมให้ประชาชนอยูอ่ยา่งพอเพยีง ปลูกผักสวนครัวภายในบริเวณบ้าน 

6.  จุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

 2.  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลขา่วสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 3.  ประชาชนออกก าลังกายเพ่ิมขึ้น 

 4.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 5.  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง 

 6.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 7.  ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามยังคงอยูใ่นพื้นที่ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด 

 8.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยูแ่บบยั่งยืน 

 9.  ประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้านในการพัฒนา 
 

 

 

 

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



6.  จุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  

(Goals) 

ตัวชีว้ัด  

(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 

เปาูหมาย (Targets) 

ปี 58 - 62 58 59 60 61 62 

1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทาง

น้ ามีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

 

1.  ร้อยละของครัวเรือนมีการ

คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

1.  ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ 70 

ของครัวเรือนทั้งหมด 

100 % 70% 80% 85% 90% 100% 

2.  สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการทั่วถึง 

1.  ร้อยละของครัวเรือนที่มี

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ทั่วถึง 

1.  ครัวเรือนที่มีสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ มีร้อยละ 75 

ของครัวเรือนทั้งหมด 

100% 75% 85% 95% 99 %    100% 

3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1.  ร้อยละครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

1.  ประชาชนมีอาชีพ 

2.  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้ 

3.  ประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น 

4.  ประชาชนมีคุณภาพและ

อนามัยที่แข็งแรง 

100 % 70 % 85 % 90 % 95 % 100% 

4.  ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามยังคงอยู่

ในพืน้ที่ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด 

1.  ร้อยละของประชากรที่มี

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามยังคงอยู่และ

เพิ่มขึน้ 

1.  ประชาชนที่มีศิลปะ         

วัฒนธรรมที่ดีงาม มีร้อยละ 60 

ของครัวเรือนทั้งหมด 

100% 60% 70% 80% 90% 100% 

5.  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยู่แบบย่ังยืนและต่อยอด

ด้านการท่องเที่ยว 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมย่ังยืนและคงอยู่  
 

2.  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ธรรมชาติล าคลองเพิ่มขึน้ 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมย่ังยืนและคงอยู่ 60%’ 
 

2.  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ธรรมชาติล าคลอง มีร้อยละ 10% 

100% 

 
 

15% 

60% 

 
 

10% 

70% 

 
 

12% 

80% 

 
 

13% 

90% 

 
 

14% 

100% 

 
 

15% 

 



 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  

(Goals) 

ตัวชีว้ัด  

(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 

เปาูหมาย (Targets) 

ปี 58 - 62 58 59 60 61 62 

6.  ประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้านใน

การพัฒนา 

1.  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์

ร่วมกัน หรือใช้เป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวม 
 

2.  ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

ได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อแก้ไข

ข้อกังวลเดียวกัน เม่ือท าส าเร็จแล้ว

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

1.  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์

ร่วมกัน หรือใช้เป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวม มีร้อยละ 50 % 
 

2.  ประชาชนและหน่วยงานของ

รัฐได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อ

ส่วนรวม มีร้อยละ80 % 

60 % 

 

 

80 % 

10 % 

 

 

30 % 

 

20 % 

 

 

40 % 

40 % 

 

 

60 % 

50 % 

 

 

70 % 

60 % 

 

 

80 % 

7.  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชน

เพิ่มขึน้ 

1.  ร้อยละของประชาชนที่มีชอ่งทาง

ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

1.  ประชาชนที่มีชอ่งทางในการ

รับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยมีร้อยละ 

70 ของประชากรทั้งหมด 

100 % 70 % 85 % 90 % 95 % 100% 



 

บทท่ี  ๕   

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดย

เรียงล าดับตามความส าคัญของการพัฒนาในแต่ละด้านไว ้ดังต่อไปนี ้
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

 

๑.  พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ าและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน  

๒.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพื่อการเกษตร 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

การศึกษา ศลิปะ การกีฬา 

วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

 ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกกระดับการบริการทางการแพทย์ 

เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ปูองกันแก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ  การให้การศึกษา การ มีส่วนร่วมทางการศึกษา  

การกีฬานันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส  

๓.  พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๔.  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การจัดระเบียบชุมชน สังคม และ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ๑.  บริหารจัดการการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

 ๓.  ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม การจัดระเบยีบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การวางแผนส่งเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

 

๑.  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคก์รชุมชน/เครือข่ายอาชีพ การพัฒนาการผลิต 

และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม  การบริการ

เพื่อสร้างงาน 

 ๒.  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมประเพณเีพื่อนบ้าน

เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

1.  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

2.  บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  

 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

และสังคมท่ีด ี

 

1.  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคก์ร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

2.  ก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน  



 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

 ๑.  การจัดระเบียบผังเมือง  

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาดเป็นเขตควบคุมอาคาร ประชาชนที่จะก่อสร้าง ต่อเติม   

รือ้ถอนอาคารต้องขออนุญาตก่อน 

- การขุดดิน ถมดิน ต้องขออนุญาตก่อน 

- ก าแพงกั้นดินต้องขออนุญาตจาก อบต. 

 ๒  การควบคุมคุณภาพน้ า 

-   องคก์ารบริหารส่วนต าบลท้ายหาดต้องด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทุกวันที ่๕ และ ๒๐  

     ของทุกเดือน 

 -   การรักษาความสะอาด  

-   มีการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน  

 -   ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มี 

 ๓ ระบบเศรษฐกิจในภาพรวม 

- ส่งเสริมการเกษตร เช่น ส่งเสริมการปลูกมะพร้าว ส้มโอ กล้วย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การท ากล้วยเบรกแตก 

- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการประมง  เช่น  ปลาหมกึกรอบ 

- ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนในการท ากิจกรรมเช่นท าแชมพู,น้ ายาล้างจาน,พวงหรีด,,ดอกไม้จันทน ์เป็นต้น 

- ส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาต ิ

- ส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP ของต าบล 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม 

- มีการควบคุมโรคที่ติดต่อได้และไม่ติดต่อ 

- มีการส่งเสริมให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนและความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

- ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาในกลุ่มเด็กเยาวชน และประชาชน 

- การปูองกันอาชญากรรมและการคุม้ครองและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน 

- จัดให้มีการออกตรวจ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตต าบล โดยสมาชิก อปพร 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

-    มีการส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 



 ๔ การพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี

- ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น เขา้ฝึกอบรมเพื่อให้เพ่ิมพูนความรู้ 

สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

- มีการลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการบริการประชาชน 

- มีการบริการประชาชนในเวลาพักเที่ยงวันและวันหยุดราชการ 

-   มีการออกบริการเคลื่อนที่ในเขตต าบล 

 

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



บทท่ี  6 
 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี ๑ พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ าและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างพืน้ฐานใหไ้ด้มาตรฐาน 

 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

1.  ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ถนนในต าบล

ทุกสายให้สะดวกต่อการคมนาคมและ

การขนส่ง 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรท่ีดขีึน้ 12  เสน้ 2  เสน้ 3  เสน้ 1  เสน้ 3  เสน้ 3  เสน้ ส านักงานปลัด 

 

 

2.  ก่อสร้างสะพาน  คสล./สะพานท่อ  

ทุกสายให้สะดวกตาอการคมนาคมและ

การขนส่ง 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรท่ีดขีึน้ 8  แห่ง 4  แห่ง 1  แห่ง 1  แห่ง 1  แห่ง 1  แห่ง “ 

3.  ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ลานกีฬาใน

ต าบลให้สะดวกต่อการใช้งาน 

จ านวนลานกีฬาได้รับการซ่อมแซม 2  แห่ง - - 2  แห่ง - - “ 

 

4.  โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า จ านวนเสาไฟฟูาแรงต่ าท่ีครอบคลุม

ทุกพื้นท่ี 

2  หมู่ - - 1  หมู่ - 1  หมู่ “ 

 

5.  โครงการวางท่อระบายน้ า จ านวนถนนที่ได้รับการวางท่อ

ระบายน้ า 

5  เสน้ 1  เสน้ 1  เสน้ 1  เสน้ 1  เสน้ 1  เสน้ “ 

 

 

 



 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ปอูงกันแก้ไข ควบคุมโรคติดตอ่และโรคไม่ตดิต่อ 

(ด้านสาธารณสุข) 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 56 - 60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ป ี60 

1.  โครงการควบคุมโรคติดตอ่ ประชาชนมีสุขภาพดีท้ังต าบล ๑,946 

ครัวเรือน 

๑,500 

ครัวเรือน 

๑,6๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,65๐ 

ครัวเรือน 

๑,7๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,946 

ครัวเรือน 

รพ.สต.ท้ายหาด 

/อบต.ท้ายหาด 

2.  โครงการควบคุมโรคไม่ตดิต่อ ประชาชนมีสุขภาพดีท้ังต าบล ๑,946 

ครัวเรือน 

๑,500 

ครัวเรือน 

๑,6๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,65๐ 

ครัวเรือน 

๑,7๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,946 

ครัวเรือน 

รพ.สต.ท้ายหาด/ 

อบต.ท้ายหาด 

3.  โครงการเพ่ิมศักยภาพ  อสม.  

ต าบลทา้ยหาด 

ประชาชนมีสุขภาพดีท้ังต าบล ๑,946 

ครัวเรือน 

๑,500 

ครัวเรือน 

๑,6๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,65๐ 

ครัวเรือน 

๑,7๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,946 

ครัวเรือน 

รพ.สต.ท้ายหาด 

/อบต.ท้ายหาด 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ  การให้การศกึษา  การมีสว่นร่วมทางการศึกษา  การกีฬานันทนาการใหก้ับเด็กและเยาวชน ประชาชน   คนพิการ 

รวมถึงผู้ดอ้ยโอกาส 

(ด้านการศึกษา) 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1.  โครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็ก , 

เยาวชน ,ผู้สูงอายุ ,ผู้ดอ้ยโอกาส ,                

ผู้พิการ  และสตรี 

ประชาชนมีสุขภาพดีท้ังต าบล ๑,946 

ครัวเรือน 

๑,500 

ครัวเรือน 

๑,6๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,65๐ 

ครัวเรือน 

๑,7๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,946 

ครัวเรือน 

รพ.สต.ท้ายหาด 

/อบต.ท้ายหาด 

2.  โครงการหนูน้อยอาเซียนระดับ

ปฐมวัย 

 

เพ่ือศกึษาพฤติกรรมทางสังคม  

และเปรียบเทียบพฤติกรรมทาง

สังคมของเด็กปฐมวัย 

50  คน 10  คน 10  คน 10  คน 10  คน 10  คน ส่วนการศึกษา 

3.  โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 

เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง

นอกเหนอืจากห้องเรียน 

100  คน 20  คน 20  คน 20  คน 20  คน 20  คน ส่วนการศึกษา 

4.  โครงการความร่วมมือระหว่างครู

กับผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาเด็กพเิศษ 

 

เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้รับ

ความรู้และดูแลเด็กพิเศษได้อย่าง

ถูกวิธี 

100  คน 20  คน 20  คน 20  คน 20  คน 20  คน ส่วนการศึกษา 

 

 

 

 

 



๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ  การให้การศกึษา  การมีสว่นร่วมทางการศึกษา  การกีฬานันทนาการใหก้ับเด็กและเยาวชน ประชาชน   คนพิการ 

รวมถึงผู้ดอ้ยโอกาส  (ต่อ) 

(ด้านการศึกษา) 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

5.  โครงการฟันสวย 

 

เพ่ือลดปัญหาฟันผุในเด็กเล็ก 50  คน 10  คน 10  คน 10  คน 10  คน 10  คน ส่วนการศึกษา 

6.  โครงการจัดหาครูคอมพิวเตอร์จ้าง

สอนโรงเรียนวัดทา้ยหาด 

 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง  สามารถใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100  คน 20  คน 20  คน 20  คน 20  คน 20  คน ส านักงานปลัด/ 

ร.ร.วัดทา้ยหาด 

7.  โครงการเยาวชนทา้ยหาดรักษ์การ

เลน่ดนตรี 

เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการน าความรู้

ด้านดนตรีสากลไปประกอบอาชีพใน

อนาคต 

20   คน 4  คน 4  คน 4  คน 4  คน 4  คน ส านักงานปลัด/ 

ร.ร.วัดทา้ยหาด 

8.  โครงการปรับปรุงพัฒนาแหลง่

เรียนรู้บริการด้านสุขภาพอนามัยและ

ให้บริการทางปฐมพยาบาล 

เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้บริการด้าน

สุขภาพอนามัยและให้บริการ

ทางการปฐมพยาบาลที่มีคุณภาพ 

20   คน 4  คน 4  คน 4  คน 4  คน 4  คน ส านักงานปลัด/ 

ร.ร.วัดทา้ยหาด 

9.  โครงการเปิดโลกทัศนน์ักเรียน

เยาวชนทา้ยหาด 

เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้นักเรียนมี

ทักษะกระบวนการทางปัญญา

สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

100  คน 20  คน 20  คน 20  คน 20  คน 20  คน ส านักงานปลัด/ 

ร.ร.วัดทา้ยหาด 



๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ  การให้การศกึษา  การมีสว่นร่วมทางการศึกษา  การกีฬานันทนาการใหก้ับเด็กและเยาวชน ประชาชน  คนพิการ 

รวมถึงผู้ดอ้ยโอกาส  (ต่อ) 

(ด้านการศึกษา) 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

10.  โครงการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนของโรงเรียนท้าหยาด 

เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้

เข่าสู่มาตรฐานการศกึษาของชาติให้

สอดคล้องกับการเข้าสู่ประตู

อาเซียน 

500  คน 100คน 100คน 100คน 100คน 100คน ส านักงานปลัด/ 

ร.ร.ท้ายหาด 

11.  โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวัน 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร

กลางวันท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่า

ทางโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนวัด

ท้ายหาดและศพด.  

ต าบลทา้ยหาด 

200 คน 200 คน 200 คน 200 คน 200 คน ส านักงานปลัด/ 

ร.ร.วัดทา้ยหาด/

ศพด.ท้ายหาด 

12.  โรงการสนับสนุนอาหารเสริม  

(นม) 

เพ่ือให้นักเรียนดื่มนมท่ีมีคุณภาพ

ตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุข 

นักเรียนโรงเรียนวัด

ท้ายหาดและศพด.  

ต าบลทา้ยหาด 

200 คน 200 คน 200 คน 200 คน 200 คน ส านักงานปลัด/ 

ร.ร.วัดทา้ยหาด/

ศพด.ท้ายหาด 

 

 

 

 

 



๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี ๓ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1.  โครงการสง่เสริมสถาบันชุมชนและ

สังคม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

มีความรัก  สามัคคีกันร่วมมือกัน   

มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

30   

โครงการ 

6  

โครงการ 

6  

โครงการ 

6  

โครงการ 

6  

โครงการ 

6  

โครงการ 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกฬีา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี ๔  สนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กีฬาและนันทนาการ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1.  โครงการจัดงานรัฐตา่ง ๆ จ านวนประชาชนร่วมงานรัฐพิธี  

งานวันเฉลิมประชนมพรรษา        

(วันพ่อแห่งชาติ , วันแม่แห่งชาติ) 

และงานศาสนพิธีท่ีตอ้งจัดเป็น

ประจ าทุกปี 

๑,946 

ครัวเรือน 

๑,500 

ครัวเรือน 

๑,6๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,65๐ 

ครัวเรือน 

๑,7๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,946 

ครัวเรือน 

ส านักงานปลัด 

2.  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาต ิ

จ านวนโครงการสง่เสริมกิจกรรม

ส าหรับเด็กในเขต  อบต. 

5   

โครงการ 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

ส านักงานปลัด 

3.  โครงการสง่เสริมและสนับสนุนการ

จัดงานตามประเพณีส าคัญของท้องถิ่น 

จ านวนประชาชนร่วมงานประเพณีท่ี

ส าคัญในต าบลทา้ยหาด 

๑,946 

ครัวเรือน 

๑,500 

ครัวเรือน 

๑,6๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,65๐ 

ครัวเรือน 

๑,7๐๐ 

ครัวเรือน 

๑,946 

ครัวเรือน 

ส านักงานปลัด 

4.  โครงการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมต าบล 

ท้ายหาด 

จ านวนโครงการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  

ของต าบลทา้ยหาดและเอกลักษณ์

ของความเป็นไทยให้คงอยู่สบืไป 

5   

โครงการ 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

1  

โครงการ 

ส านักงานปลัด 

 



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางที่ 1  บริหารจัดการการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1.  โครงการตดิตั้งกล้องวงจรปิดใน

ต าบลทา้ยหาด 

เพ่ือปูองกันการเกิดอาชญากรรมการ

โจรกรรมทรัพย์สนิของประชาชนใน

ต าบลทา้ยหาด  และเฝูาระวังการเกิด

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

50  ตัว 10  ตัว 10  ตัว 10  ตัว 10  ตัว 10  ตัว ส านักงานปลัด 

2.  โครงการฝึกอบรมและ/หรือ

ทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือนต าบลทา้ยหาด 

เพ่ือสร้างอาสาสมัครในการดูแล

ความปลอดภัยในต าบล 

100  คน 20  คน 20  คน 20  คน 20  คน 20  คน ส านักงานปลัด 

3.  โครงการจัดท าปูายบอกทาง  

ปูายจราจรต่าง ๆ กระจกส่องทางโค้ง  

และตีเส้นจราจรหลักภายในต าบล

ท้ายหาด 

เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้ถนนระมัดระวัง

อันตราย 

15  จุด 3  จุด 3  จุด 3  จุด 3  จุด 3  จุด ส านักงานปลัด 

4.  โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและ

การปูองกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศ

การตา่ง ๆ 

ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้

ถนนในการสัญจรไปมา 

10   

โครงการ 

2  

โครงการ 

2  

โครงการ 

2  

โครงการ 

2  

โครงการ 

2  

โครงการ 

ส านักงานปลัด 

 

 

 



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1.  โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดต าบลทา้ยหาด 

ประชาชนรู้ถึงโทษและภัยของยาเสพ

ติด 

10   

โครงการ 

2  

โครงการ 

2  

โครงการ 

2  

โครงการ 

2  

โครงการ 

2  

โครงการ 

ส านักงานปลัด 

 

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางที่ 3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม การจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาต ิ

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1.  โครงการแก้ไขปัญหาสังคมใน

ต าบลทา้ยหาด 

 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 35   

โครงการ 

7  

โครงการ 

7  

โครงการ 

7  

โครงการ 

7  

โครงการ 

7  

โครงการ 

ส่วนการศึกษา 

 

 

 

 



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องคก์รชุมชน/เครือขา่ยอาชีพ การพัฒนาการผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน  

         พาณิชยกรรม การบริการเพื่อสร้างงาน 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1.  โครงการอุดหนุนงบประมาณกลุ่ม

แม่บา้นเกษตรกร  

จ านวนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรที่ได้รับ

การอุดหนุนงบประมาณ 

5  

กลุ่ม 

1 

กลุ่ม 

1 

กลุ่ม 

1 

กลุ่ม 

1 

กลุ่ม 

1 

กลุ่ม 

ส านักงานปลัด 

2.  โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร /วิสาหกิจชุมชน/เกษตร

อาสา 

คณะกรรมการเกษตรมีความรู้ทักษะ

ในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

250 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน ส านักงานปลัด 

3.  โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพ

และมาตรฐานสินค้าเกษตรและส่งเสริม

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

สินค้าทางการเกษตรมีมาตรฐาน 15 

โครงการ 

3 

โครงการ 

3 

โครงการ 

3 

โครงการ 

3 

โครงการ 

3 

โครงการ 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยอยา่งถูกต้องควบคูก่ับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านและ 

       วัฒนธรรมประเพณเีพือ่นบา้นเพือ่เตรยีมความพรอ้มการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 

ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ดา้น

ภาษาพร้อมก้าวสู่อาเซียน 

500  คน 100คน 100คน 100คน 100คน 100คน ส านักงานปลัด/ 

ร.ร.ท้ายหาด 

 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

แนวทางที่ 1  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

สองข้างทางถนน และแม่น้ าล าคลอง

ภายในต าบลท้ายหาด 

เพื่อความสวยงานของบริเวณสองข้าง

ทางภายในต าบลและบรรเทาการเกิด

อุบัติเหตุในต าบล 

ถนน  6 หมู่ 

คลอง 6 หมู่ 

ถนน 6หมู่ 

คลอง6หมู่ 

ถนน 6หมู่

คลอง 6หมู่ 

ถนน 6หมู ่

คลอง 6หมู ่

ถนน 6หมู่ 

คลอง 6หมู่ 

ถนน 6หมู่ 

คลอง 6หมู่ 
ส่วนโยธา/หมู่บ้าน 

2.  โครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลง

แม่น้ าล าคลอง ปุาชายเลน 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนใน

การอนุรักษ์ธรรมชาติและรักถิ่นก าเนิด

ของตนเอง 

5 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

ส านักงานปลัด 

3.  โครงการขุดลอกล ากระโดง เพื่อให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก 10 สาย 2 สาย 2 สาย 2 สาย 2 สาย 2 สาย กองช่าง 



 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

แนวทางที่ 2  บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1. โครงการจัดหาที่รองรับขยะเพิ่มเติม  

หมู่ที่  1 – 6  (ถังขยะ)  

เพื่อให้ประชาชนในต าบลท้ายหาดมีที่

รองรับขยะที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ  

150 ใบ 30 ใบ 30 ใบ 30 ใบ 30 ใบ 30 ใบ ส านักงานปลัด 

2. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  

หมู่ที่ ๑ – ๖ (ธนาคารขยะ) 

เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะ

ได้ 

100 

ครัวเรือน 

20 

ครัวเรือน 

20 

ครัวเรือน 
20 

ครัวเรือน 
20 

ครัวเรือน 
20 

ครัวเรือน 
ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและสังคมท่ีดี 

แนวทางที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคก์ร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลขา่วสาร 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1.  อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวม

ข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างของ อบต.  

เพื่อให้ อบต.มีสถานที่ ซึ่งเป็น

ส่วนกลางรวมข้อมูลข่าวสารการซือ้

หรือการจ้างระดับอ าเภอ 

5 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

1 

โครงการ 

ส านักงานปลัด 

2.  โครงการจัดท าแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาสามปี และการจัดเก็บข้อมูล

ต่าง ๆ  

- เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี

และแผนชุมชนตรงกับความต้องการ

ของประชาชน 

- เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับ

ครัวเรือนไว้เป็นข้อมูลในองคก์ร 

2,500 

คน 

500 

คน 

500 

คน 

500 

คน 

500 

คน 

500 

 คน 

ส านักงานปลัด 

3.  โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

,การจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการด าเนินงานของอบต.ท้ายหาด 

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 15  

โครงการ 
3 

โครงการ 

3 

โครงการ 
3 

โครงการ 
3 

โครงการ 
3 

โครงการ 
ส านักงานปลัด 

4.  โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่

ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน  

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บภาษี

ต่าง ๆ ในพืน้ที่ อบต.ท้ายหาดได้ดี

ย่ิงขึน้ 

50 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % ส านักงานปลัด 

5.  โครงการ อบต.ท้ายหาดสัญจร เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหาและ

ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ 

อบต.ให้ประชาชนทราบ 

1,000  

คน 

200 

คน 

200 

คน 

200  

คน 

200  

คน 

200 

 คน 

ส านักงานปลัด 

 
 



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและสังคมท่ีดี 

แนวทางที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคก์ร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลขา่วสาร  (ต่อ) 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

6.  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

ให้แก่ผู้น าท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างอบต.ท้ายหาด 

เพื่อเพิ่มความรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้กับผู้น าท้องถิ่น พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้าง อบต.ท้ายหาด 

100,000 

บาท/50คน 

100,000 

บาท/50 

คน 

100,000 

บาท/50 

คน 

100,000 

บาท/50 

คน 

100,000 

บาท/50 

คน 

100,000 

บาท/50 

คน 

ส านักงานปลัด 

7.  โครงการทัศนศึกษาดูงาน ,อบรมเพิ่ม

ศักยภาพให้แก่ผู้น าท้องถิ่น พนักงานส่วน

ต าบล ลูกจ้างอบต.ท้ายหาด 

เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถให้กับ

บุคลากรในท้องถิ่น 

1,000,000

บาท/ 

250 คน 

200,000 

บาท/ 

50  คน 

200,000 

บาท/ 

50  คน 

200,000 

บาท/ 

50  คน 

200,000 

บาท/ 

50  คน 

200,000 

บาท/ 

50  คน 

ส านักงานปลัด 

 

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและสังคมท่ีด ี

แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ป ี62 

1. โครงการจัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ์ 

ต่าง ๆ ส านักงานไว้ในส านักงาน อบต. 

อบต.มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหาร

จัดการและบริการประชาชนได้สะดวก

รวดเร็ว 

25 

รายการ 

5 

รายการ 

5 

รายการ 

5 

รายการ 

5 

รายการ 

5 

รายการ 

ส านักงานปลัด 

 


